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RESUMO 

 

Entre flores e espinhos: a labuta dos pequenos produtores de feijão no município de Canarana-

Ba (1960-1980) é um trabalho que tem por objetivo discutir o mundo do trabalho desses 

produtores. Analisando assim, como esse município germinou-se e quais foram às medidas e 

projetos que foram direcionados para a região de Irecê, e consequentemente, de Canarana, que 

influenciou no florescimento de uma pujança econômica através de um aumento expressivo da 

produção de feijão, e como esses investimentos afetaram a vida desses trabalhadores e 

trabalhadoras. Expondo, dessa forma, as dores e alegrias, as flores e os espinhos que esses 

homens e mulheres vivenciaram, através de uma luta diária nas roças, tendo em mente que 

trabalho e lazer eram questões interligadas e inseparáveis, que se refletia constantemente nas 

relações de sociabilidade, nos encontros, nas noites de alegrias.  

 

Palavras chaves: Município de Canarana; região de Irecê; produtores de feijão; trabalhadores 

e trabalhadoras; trabalho; lazer; religião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Between flowers and thorns: the toil of small bean producers in the city of Canarana-Ba (1960-

1980) is a work that aims to discuss the world of work of these producers. Analyzing how this 

municipality germinated and what were the measures and projects that were directed to the 

region of Irecê, and consequently, of Canarana, which influenced the flowering of an economic 

strength through a significant increase in the production of beans, and how these investments 

affected the lives of these workers. Thus, exposing the pains and joys, the flowers and the thorns 

that these men and women experienced, through a daily struggle in the fields, bearing in mind 

that work and leisure were interconnected and inseparable issues, which was constantly 

reflected in the relationships of sociability, in meetings, in nights of joy. 

 

Key-words: Municipality of Canarana; region of Irece; bean producers; male and female 

workers; Work; leisure; religion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

História é uma palavra que possui vários significados, haja vista que a sua essência está 

diretamente ligada a arte de narrar. Desse modo, Bloch1 chama a atenção para o exercício do 

historiador, pois a história enquanto ciência possui a missão de analisar as ações dos homens a 

partir de um tempo específico, e podemos acrescentar, também de um espaço. Com base nessa 

perspectiva, despertamos o interesse em estudar e analisar a região de Irecê, mais precisamente, 

o munícipio de Canarana, localizado nessa região, a partir do campo da História Social. 

Interesse que se justifica pela existência de poucos estudos sobre essa região e de muitas lacunas 

em torno das experiências vivenciadas pelos sujeitos históricos que nela vivem ou viveram em 

contextos variados.  

Uma outra razão para esse estudo, encontra-se no fato de que muitas das informações 

que temos sobre essa área estão baseadas em métodos positivistas, focados em grandes 

acontecimentos e grandes nomes, a exemplo das narrativas que se voltam para a origem da 

região no período colonial, focadas nas ações da família Guedes de Brito, descendente da Casa 

da Ponte. Essa família, participante do processo conhecido como “conquista dos sertões”, era 

detentora de uma vasta quantidade de terras, posteriormente subdivididas em lotes destinados 

a venda. Foi por meio desse processo de divisão das terras dos membros da Casa da Ponte2, 

realizado em vários contextos, que ocorreu o surgimento de uma série de munícipios, dentre 

eles o de Canarana, que ocupará uma posição central neste trabalho. 

Cabe destacar que a região de Irecê como um todo, começou a se sobressair no cenário 

estadual e nacional a partir dos anos de 1960, através de uma série de investimentos e projetos 

direcionados para esse território, visto como um importante polo agrícola e agropecuário, 

chegando ao ponto de ser adjetivado através do título folclórico de “Capital do Feijão” ou 

“Capital Mundial do Feijão”. 

Canarana está localizada a proximamente 45 quilômetros de Irecê e 486 quilômetros de 

Salvador, e sua população se divide entre o funcionalismo público, atividades autônomas 

relativas ao comércio, e a agricultura, não mais focada no cultivo do feijão, mas, sobretudo, da 

mamona, devido a sua maior capacidade de resistência em tempos de estiagem, além da grande 

quantidade de irrigações que tem tomado conta de boa parte do cenário geográfico.    

 
1 BLOCH, Marc.  A história, os homens e o tempo. In: Apologia da História ou Ofício do Historiador. Rio de 

Janeiro. Ed. Zahar/2001. P. 51-60. 
2 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,        documentário.   Salvador: Bureau, 1997. P. 34-

37. 
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Propor um estudo sobre esse município é um desafio necessário e tem por objetivo 

principal, o entendimento de questões que possam fornecer informações para a população desse 

território. Nesse estudo, trataremos de alguns aspectos importantes da trajetória dos habitantes 

desse município. Nosso foco será a análise do mundo do trabalho dos pequenos produtores de 

feijão entre os anos de 1960 e 1980, época em que se registrou uma elevada produção de feijão. 

Nesse período, o plantio e colheita do feijão dependia em grade medida do trabalho manual 

realizado por trabalhadores rurais, que participavam de todo o processo, desde arrancar os pés 

de feijão, ajuntar todo o produto em um único lugar, bater, soprar com o auxílio de uma peneira, 

para posteriormente ensacar e vender.  

Os sujeitos que participavam ativamente da labuta nas roças, aqueles que estavam com 

os pés firmes no chão deste munícipio, ostentavam as mãos calejadas, fruto dos furos sofridos 

devido às pontas afiadas das vagens, que em alguns casos chegava ao ponto de sangrar. É para 

esses sujeitos que esse estudo se volta. Nosso interesse é identificar, analisar e apontar as 

vivências desses pequenos produtores/colhedores e trabalhadores rurais em geral, pois o cultivo 

dessa cultura caminhava lado a lado com outras culturas e atividades ligadas a agricultura, e as 

ações desses trabalhadores e trabalhadoras auxiliaram no desenvolvimento do munícipio, e 

consequentemente da região. 

Trabalhadores e trabalhadoras, que na lógica da significação das coisas por meio da 

linguagem, segundo Bertolucci, quando analisa a obra de Pulcinelli, afirma que o dizer e o 

silenciar são inseparáveis, pois para se expor algo, outros fatores tidos como “indesejáveis” são 

deixados de lado, pois a censura, nesse caso, é um processo que não trabalha apenas a divisão 

entre o dizer e o não-dizer, mas é algo que impede o sujeito de trabalhar o movimento de sua 

identidade e elaborar sua história de sentidos3. Desse modo, levando em conta esses aspectos, 

a historiografia durante muito tempo fechou os olhos para as vivências desses sujeitos, o pouco 

que se sabe sobres eles e elas, se encontram nas memórias dos que participaram do processo, 

porém, muitas vezes não são valorizadas, suas vozes não são ouvidas. Sendo assim, esta 

pesquisa busca demonstrar como estava organizado o mundo do trabalho dessas pessoas, por 

meio de uma narrativa embasada na história social do trabalho, visando diminuir os danos 

causados por todo esse projeto de invisibilização, pois segundo Benjamim, “O passado traz 

consigo um índice misterioso, que impele à redenção [...] Não existem, nas vozes que 

 
3 BERTOLUCCI, Cely. Resenha: Oiiandi, Eni Pulcinelli. As formas do silêncio.- no movimento dos sentidos. 

Caderno de Linguagem e Sociedade, 3 (1), 1997. Campinas, S. R: Editora da Unicamp, 1995. P. 1-5.  
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escutamos, ecos de vozes que emudeceram?”4. Logo, a intenção aqui não é de dar vozes, e sim, 

criar um espaço para que suas vozes sejam ouvidas. 

Nosso diálogo se dará, portanto, com autores como Thompson5, pois ao buscar analisar 

os hábitos dos setores populares britânicos, ligados a fatores econômicos, se voltou para os 

costumes tradicionais da sociedade em paralelo ao avanço social tipicamente capitalista6, 

proporcionando uma série de avanços na historiografia, sobretudo por defender que a história 

poderia ser feita por meio de diferentes modos, perspectivas e fontes, desde que não ficasse 

restrita apenas aos acontecimentos tidos como oficiais, com suas grandes batalhas, guerras e 

seus heróis.  

Dialogamos também com Davis, que em uma entrevista concedida a Pallares, afirma 

que é necessário resgatar sucessivamente para a história, os trabalhadores, as mulheres, os 

judeus, entre outros tantos, pois o trabalho de um historiador é uma verdadeira missão de 

salvamento7. Esses autores e autoras possuem uma importância significativa com relação à 

modalidade de fazer história baseado na cultura e no social, nos proporcionando assim, uma 

série de métodos e parâmetros que legitimam pesquisas como a que estamos propondo, ao 

defenderem a relevância da historicização dos pontos que normalmente ficam fora das curvas. 

Dentre as contribuições para esse estudo, precisamos apontar os trabalhos de autoras 

como Gandon8, que desenvolveu estudos sobre a memória coletiva de pescadores no bairro de 

Itapuã em Salvador, Albert9, Ferreira10 e o autor Portelli11, cujos trabalhos trazem subsídios 

expressivos para estudos como esse e apontam colaborações significativas para a história oral. 

Obras estas que nos levam a mergulhar naquilo que Reis aborda a partir de Lozano, “a história 

oral busca as visões e versões que emergem do interior das experiências dos atores sociais.”12. 

 
4 BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo. Brasiliense. 1984. p. 223. 

Apud GUIMARÃES NETO, 2002. p. 24. 
5 THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em Comum: estudo sobre cultura popular tradicional. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988.  
6 FONTENELE, Hamanda. Resenha: THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em Comum: estudo sobre cultura 

popular tradicional.  Revista Piauiense de História Social e do Trabalho. Ano IV, n. 06. Janeiro-Julho de 2018. 

Parnaíba-PI. P.1- 4.  
7 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Natalie Zemon Davis. As muitas faces da história. Nove entrevistas. 

São Paulo. Editora UNESP. 2000.  
8 GANDON, Tania Risério . Entre Memória e História: tempos múltiplos de um discurso a muitas vozes. In: Proj. 

História. São Paulo, (22), jun. 2001.  
9 ALBERTI, Verena. Além das versões: possibilidades da narrativa em entrevistas de história oral. In: Ouvir contar 

– textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
10 AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta Moraes de. Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 8° ed. 2006. 
11 PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. Tradução Maria Terezinha Janine Ribeiro. Projeto História. 

São Paulo. (22) de jun/2001. 
12 AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Morais (Orgs.). Usos e abusos da história oral. 8° Ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006. P. 16. Apud REIS, Alécio Gama, 2012, p. 46. 
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Participantes ativos do debate em torno das possibilidades e limites da história oral, 

essas autoras e autores, referidos acima, nos legaram uma produção que possibilita um maior 

conhecimento sobre essa área, mostrando, que quando se trata de história oral, não existe um 

cânone que deve ser seguido ao pé dá letra. Suas experiências pioneiras nos alertam sobre os 

cuidados requeridos em um estudo com fontes orais e nos chama a atenção para o quanto é 

necessário que o pesquisador, ao lidar com essas metodologias, esteja atento, pois existirá 

situações em que as melhores informações só serão colhidas por meio de conversas mais livres, 

aproveitando todos os sinais que o depoente oferece e estando atento ao fato de que nem sempre 

um roteiro rígido é garantia de que os resultados esperados sejam obtidos. Em virtude do que 

afirma Portelli, “ambas as pessoas trazem para a entrevista uma agenda própria, que é 

constantemente reajustada no curso da conversa.”13. 

Partindo dessas contribuições, estruturamos este texto por meio de relatos orais, cujas 

entrevistas foram realizadas com pessoas de alguns povoados do munícipio, em suas casas, 

debaixo de pés de manga, enquanto “apuravam” mamona para plantar, sempre com a assinatura 

de um termo de compromisso autorizando a entrevista e a utilização dos dados no trabalho, 

visando obter um panorama mais geral sobre as questões que objetivamos desenvolver neste 

estudo, sempre respeitando os procedimentos éticos já acordados para a metodologia da história 

oral.  

Para isso, ouvimos as falas de pessoas como, dona Maridete e seu Elvado. Tratando-se 

de irmãos que relataram de forma separada suas vivências no povoado de Medrado, Umbuzeiro 

e Umburana do Querê. Também ouvimos dona Angélica do povoado de Lagoa Velha e dona 

Valdelice. Essa última dividiu sua vida antes do casamento no povoado de América, e 

posteriormente no povoado de Detrás do Recife. O senhor Francisco de Lagoa da Bananinha 

completa o rol dos nossos entrevistados, somando quatro horas de entrevistas, que poderiam ter 

sido bem mais abrangentes se não fossem as dificuldades inseridas pela Pandemia do Corona 

Vírus, devido a grande quantidade de restrições baseadas nas ordens sanitárias do 

distanciamento social, visando diminuir a propagação do vírus, o que afetou significativamente 

o desenvolvimento do trabalho por conta de os entrevistados pertencerem ao grupo de risco. 

Realizamos as entrevistas citadas de modo bem livre, seguindo as orientações dadas por 

Guimarães, autora que nos mostra o quanto é fundamental atender às solicitações da 

 
13 PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. Tradução Maria Terezinha Janine Ribeiro. Projeto História. 

São Paulo. (22) de jun/2001. P. 12. 
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sensibilidade, do cuidado e do respeito pela história do outro14. Previamente, fizemos um roteiro 

de perguntas com o intuito de atender às nossas inquietações, entretanto na grande maioria dos 

relatos, os caminhos que as conversas tomaram, proporcionaram informações muito mais 

valiosas do que se tivéssemos seguido protocolarmente algo pré-estabelecido.  

É inevitável observar que muito do trabalho, como já apontamos anteriormente, foi 

prejudicado devido às restrições sanitárias relativas à pandemia do Covid-19, pois impediu o 

contato com várias pessoas e o acesso a alguns órgãos institucionais. Boa parte dos dados 

relativos à economia só foi possível ter acesso por meio de trabalhos já realizados na região, a 

exemplo dos estudos feitos por Reis15 e Cavalcante16. Trata-se, respectivamente, de estudos 

acerca das alterações na vida dos vaqueiros e a migração dos paraibanos para Irecê, a partir do 

contexto da produção de feijão. Dentro das possibilidades anteriores ao contexto pandêmico e 

no período de flexibilização das medidas sanitárias, realizamos pesquisas em fontes disponíveis 

nos arquivos da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, Canarana, e Nossa Senhora da Graça, 

Morro do Chapéu, que forneceram informações relativas ao desenvolvimento do munícipio, 

sobre mudanças de nomenclaturas e a relação dos moradores com a religião. 

Finalmente, ressaltamos que Irecê, a chamada “Capital do Feijão”, e a região como um 

todo, durante muito tempo, dependeu significativamente da mão de obra dessas pessoas, 

portanto, nos interessa questionar quais foram às dores, labutas, alegrias e sofrimentos que esses 

homens e mulheres vivenciaram. As marcas dessas experiências não se encontram presentes 

apenas em suas memórias, de sujeitos que viviam da roça, que plantava para comer, que lutavam 

pela sobrevivência, tendo o trabalho e o lazer como atividades intrínsecas, mas que aparecem 

também em suas fisionomias desgastadas por longas jornadas de trabalho ao sol escaldante.  

Como já sinalizamos, o processo de exploração dessa mão-de-obra, bem como as 

histórias desses sujeitos, infelizmente são silenciadas, pois desaparecem por trás de gráficos de 

crescimento econômico, por trás de sacas e mais sacas de feijão em que o lucro enriquece 

famílias abastadas dessa região, cujos nomes imortalizam seus membros em ruas, praças e até 

mesmo cidades. Portanto, nas próximas páginas, buscamos retirar do anonimato, parte desses 

sujeitos.  

 

 
14 GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. A lenda do ouro verde: política de colonização no Brasil contemporâneo. 

Cuiabá. UNICEN. 2002. p. 22. 
15 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. 
16 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. 
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2 A FLOR DO FEIJÃO E O FLORESCIMENTO DE UMA REGIÃO 

 

 “Na aparência da vegetação sem vida, 

Em meio ao mato se aprecia essa cor. 

Onde a abelha questiona e te duvida, 

Quem disse que caatinga não tem for?”17 

 

 

Quem disse que caatinga não tem flor se engana amargamente, segundo Valdir 

Prudêncio, cordelista filho de Canarana, em setembro a florada do imbuzeiro, do sete cascas e 

do caroá de incó surge em meio ao mato como um ar de esperança.  Em abril é a vez do são 

joão com suas flores amarelas revelando a opulência dessas terras. Em junho a aroeira e a 

barriguda ocupam o centro das atenções e alegram os corações chagados dos sertanejos, e de 

modo especial, podemos acrescentar que a partir de novembro é a flor do pé de feijão que rouba 

a cena, pequena em tamanho, porém enorme em significado, transformando as roças em 

verdadeiros jardins. 

A planta do feijoeiro possui uma fenologia e aspectos fitotécnicos específicos. Segundo 

a Embrapa,18 os estágios do desenvolvimento do pé de feijão se encontram divididos em dois 

ciclos: a fase vegetativa e a reprodutiva, em que o processo de desenvolvimento dessa planta, 

inicia-se com a germinação e finaliza com a maturação. Na fase intermediária surge a pré-

floração, que se dá com a aparição dos primeiros ramos secundários e o surgimento dos 

primeiros botões florais, posteriormente vem à floração, quando a planta apresenta 50% das 

flores abertas, que após serem fecundadas aparecem o que chamamos de canivetes, as primeiras 

vagens. Desse modo, essa flor além de embelezar a caatinga em meio ao clima semiárido, ela 

expressa um simbolismo gigantesco, sua espera é grande e sua chegada glorificada, pois 

juntamente com o seu florescer, floresce também as expectativas em torno do viver, já que a 

cultura do feijão constitui o sustento econômico para muitas pessoas.  

Nos primeiros anos do século XX, o plantio do feijão estava muito ligado à subsistência 

da família, tratava-se de uma produção voltada para o consumo. Entretanto, como nos aponta 

Reis, a partir de meados deste mesmo século, uma série de mudanças agrárias foram 

desenvolvidas tanto no plano nacional, quanto no estadual, dentro de uma lógica denominada 

 
17 SANTOS, Valdir Prudêncio. Quem te disse que na caatinga não tem flor. In: Sala de Poesia. 1 ad. São Paulo. 

Gregory. 2017. P. 89. 
18 OLIVEIRA, Márcia Gonzaga, [et al.].  Conhecendo a fenologia do feijoeiro e seus aspectos fitotécnicos. Brasília, 

DF : Embrapa, 2018. 
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por esse autor de modelo político-econômico capitalista19. Tendo em vista as observações do 

autor citado, buscamos compreender o surgimento do munícipio de Canarana dentro de um 

contexto regional, analisando os investimentos projetados que foram direcionados para esse 

território, visando refletir como as políticas econômicas influenciaram um aumento expressivo 

da produção de feijão no período de 1960 a 1980 e, sobretudo, como essas ações alteraram as 

relações de trabalho.  

 

2.1 O GERMINAR DO MUNICÍPIO DE CANARANA 

  

Os pés de feijão, como já demonstramos anteriormente, iniciam seu processo de 

desenvolvimento com a fase vegetativa, por meio da germinação da semente que foi plantada. 

Quando tratamos de acontecimentos históricos, promovidos por ações humanas, os seus 

estágios também não são diferentes, logo, é necessário analisarmos quais foram as sementes 

lançadas por esses homens para podermos entender melhor como determinado fato germinou. 

Antes de chegarmos propriamente nos pés de feijão e no cotidiano da vida dos pequenos 

trabalhadores, precisamos entender quais fatores influenciaram e promoveram o germinar do 

município de Canarana- Ba. 

Como todos os municípios brasileiros, Canarana tem suas origens no processo de 

tomada de territórios indígenas orquestrados no período colonial, tanto que recorrendo aos 

Anais do Arquivo Público da Bahia, conseguimos visualizar a presença dos Cariris em Morro 

do Chapéu no ano de 1652, “E os Cariris, rechaçados de Morro do Chapéu para a margem 

direita do São Francisco, cediam lugar aos conquistadores.”20. Fonte esta que assegura uma 

grande probabilidade de que esse território analisado tenha sido habitado por indígenas, devido 

aos aspectos geográficos que ligam esses lugares, entretanto, esse documento necessita de uma 

problematização com relação à própria ação dos indígenas, pois o contato entre esses povos e 

os colonizadores não pode ser resumido simplesmente através do ativismo de um lado e da 

passividade do outro, é preciso olhar para esse cenário também como um jogo de embates e 

negociações.  

A Coroa Portuguesa, durante o processo de colonização, investiu uma série de esforços 

com o propósito de conquistar as novas terras e, consequentemente, explorá-las. Desse modo, 

 
19 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. P. 153. 
20 Anais do Arquivo Público da Bahia, vol. XXIV, Apud RUBENS, 1997, P. 27. 
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Alécio Gama dos Reis, a partir da obra de Erivaldo Fagundes Neves21, nos aponta que a primeira 

medida tomada pela Coroa se deu através da doação de algumas parcelas do território 

“encontrado”, na forma de Capitanias Hereditárias, sistema estruturado por meio da divisão de 

terras, doadas a donatários que deveriam administrá-las. Analisando a instalação do Governo 

Geral, Paraíso22, observou que essa mudança decorreu, sobretudo, do propósito da Coroa 

Portuguesa em lidar com a resistência indígena que impedia o êxito do sistema de Capitanias 

hereditárias.  Para essa autora, as alterações promovidas pelos colonizadores na utilização da 

mão de obra indígena visando uma maior produtividade para atender aos donatários, impôs a 

escravização como regra e a sedentarização, exigindo dos indígenas um novo ritmo de trabalho 

com sua inserção compulsória nesse novo sistema produtivo. Esse processo gerou grandes 

conflitos, como fruto de um reflexo das várias ações realizadas pelos indígenas com objetivo 

de resistirem.  

Ainda segundo esta autora, a resistência indígena influenciou de modo decisivo na 

elaboração de um novo regimento, com o intuito de criar as condições propícias ao controle dos 

indígenas e garantir aos donatários o apoio necessário para efetivarem a ocupação e a 

colonização das terras23. Entre os finais do século XVI e século XVII, conforme observou 

Reis24, uma nova ordem jurídico-política, portanto, entrou em vigência, o Governo Geral, com 

a instituição das Sesmarias, visando promover uma interiorização mais efetiva do sertão. De 

acordo com Santos,25 a intenção de legitimar esse avanço/exploração sobre esses territórios, 

levou a construção da imagem do indígena, como selvagem, imprimindo assim, a conotação de 

outro, de diferente, de bárbaro, conformando um processo, cuja intenção foi justificar uma série 

de abusos e expropriações territoriais. 

A conquista e a ocupação da região em que se localiza Canarana fez parte desse processo 

de tomada e ocupação dos “Sertões” e dentre os grandes proprietários que financiaram essa 

conquista está à família Guedes de Brito. O que explica o monopólio que ela exerceu sobre boa 

parte dos territórios do interior da Bahia. Corroborando essas informações, o memorialista 

Jackson Rubem ao escrever sobre a história de Irecê, recorreu aos Anais do Arquivo Público da 

 
21 NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura Fundiária e Dinâmica Mercantil: Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e 

XIX. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS, 2005, p. 98-110. Apud GAMA, dos Reis, 2012, p. 56. 
22 PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. De como se obter mão-de-obra indígena na Bahia entre os séculos XVI e 

XVIII. Revista História. São Paulo, nº 129-131, p. 179-208, ago/dez./93 a ago/dez./94. P. 186-188. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18728/20791. Acesso em 18 de nov./2021. 
23 Idem, p. 186-188. 
24 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. p. 56. 
25 SANTOS, Solon Natalício. A ocupação do sertão das Jacobinas. In: Os índios na história da Bahia. Org. Fabricio 

Lírio Santos. Cruz das Almas: EDUFRB; Belo Horizonte: Fino Traço, 2016.  

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18728/20791
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Bahia e encontrou uma série de menções ao senhor Antônio Brito Correia, que teria 

desempenhado um papel significativo na luta contra as invasões holandesas no ano de 1624. As 

menções também se estendiam ao seu filho Antônio Guedes de Brito que teria liderado em 1663 

uma investida contra aqueles que segundo a Coroa estavam ferindo a ordem social e colocando 

em risco a segurança das pessoas. Fato este, que segundo o autor, contribuiu para que o Rei de 

Portugal como forma de recompensa, concedesse uma Sesmaria correspondendo a 160 léguas 

de terras, uma área extremamente grande, que abarcava a região de Morro do Chapéu, o 

território correspondente hoje ao município de Irecê e a maior parte dos municípios da 

microrregião26. 

Como vimos, ainda que de forma breve, a ocupação da região de Irecê remonta ao 

período colonial, com o passar do tempo, vários processos foram reconfigurando a formação 

desses espaços. Áreas foram sendo desmembradas, mudanças jurídicas foram se efetivando, 

cidades, povoados foram surgindo e Canarana experimentou as mudanças de acordo com os 

contextos ao qual ela estava inserida. Hoje, é um município baiano situado na Microrregião de 

Irecê, pertencente à Chapada Diamantina, Mesorregião do Centro-Norte Baiano, encontra-se a 

486 quilômetros de Salvador e faz fronteira com os municípios de Cafarnaum, Barro Alto, 

Ibititá, Lapão, América Dourada e Mulungu do Morro27, segundo dados do IBGE28, o município 

possui uma área territorial estimada em 579,726 km² e uma população em torno de 

26.468 pessoas. 

Ainda pensando na forma como se configurou o espaço em que hoje se localiza o 

munícipio de Canarana, observamos, como nos aponta Rubens29, que esta vasta porção de terras 

nas mãos da família Guedes de Brito gerou grandes demandas entre os herdeiros, o que 

consequentemente influenciou na subdivisão dessa área em lotes destinados a venda. Sendo o 

primeiro, a porção chamada Barra de São Rafael, atualmente correspondente ao território de 

Irecê, comprada pelo senhor João José da Silva Dourado, “A data de 21 de fevereiro de 1807 

foi um marco para a história de Irecê, porque naquele ano se comercializou, pela primeira vez, 

os terrenos, sobre os quais se encontram nossa cidade e outras cidades da região”30. Episódio 

 
26 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,        documentário.   Salvador: Bureau, 1997. P. 25-

26. 
27 Informações presentes no site da prefeitura. Disponível em:  https://canarana.ba.gov.br/localizacao/. Acesso em: 

18 de out./ 2021. 
28 IBGE, Cidades. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/canarana.html. Acesso em: 19 de 

out./ 2021. 
29 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,        documentário.   Salvador: Bureau, 1997. P. 34-

37. 
30 Ibidem, P. 36. 

https://canarana.ba.gov.br/localizacao/
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/canarana.html
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este que nos ajuda a visualizarmos como surgiram as primeiras fazendas e, portanto, as 

primeiras povoações com proprietários fora da família Guedes de Brito. 

Ainda em relação à formação do município de Canarana, a história que circula por entre 

as ruas e povoados, sites da prefeitura e informações presente no Diário Oficial do município 

em 2015, enfatizam que o senhor Major Manoel Joaquim da Silva Miranda, também adquiriu 

uma certa quantidade de terras que pertenciam ao Sr. Antônio Guedes de Brito, já citado 

anteriormente, porém por falta de fontes não conseguimos desenvolver uma análise mais 

aprofundada, ao ponto de afirmarmos se as terras foram compradas ou doadas e como esse 

processo se deu. Entretanto, levando em conta os acontecimentos da região, existe uma grande 

probabilidade de ter seguido os mesmos passos de outras localidades, como Irecê. 

As terras que originaram Canarana ficavam localizadas nas proximidades da Vereda 

Romão Gramacho, e segundo o Geógrafo Aluizio Duarte, foi um nome dado ao alto curso do 

rio Jacaré, um dos afluentes do São Francisco. Ainda de acordo com ele, em 1962, quando 

esteve desenvolvendo uma pesquisa de campo, constatou que essa região possuía uma medíocre 

drenagem superficial, pois além desse curso de água, não localizou outro na região31. 

Portanto, a formação da fazenda Canabrava, que posteriormente viria a ser Canarana se 

deu seguindo uma característica comum: a de se erguer próximo aos lugares com água, 

conforme indica Reis:  

Como é comum na área semiárida, as comunidades do Platô Norte da Chapada 

Diamantina se desenvolveram próximas às fontes de água, aguadas, pequenos 

córregos ou em locais mais úmidos onde era possível a abertura manual de poços e 

cacimbas. Nestes locais originaram-se as primeiras povoações como América 

Dourada, Rochedo (atual Ibititá), Canarana, Canal (hoje João Dourado) e Caraíbas 

(hoje Irecê)32. (Grifo Nosso)    

 

Levando em conta essa gênese do município, outro ponto que precisa ficar claro é a sua 

posição geográfica, pois este território se encontrava inserido em uma rota que ligava 

localidades como Seabra, Microrregião Centro Sul no centro geográfico do estado33 e Xique-

Xique, Microrregião de Barra e Mesorregião do Vale do São Francisco34. Desse modo, este 

entroncamento, ponto de confluência que fornecia um lugar de parada e descanso às margens 

da vereda, pode ser visto como um lugar estratégico que em meio ao sertão seco, se constituía 

 
31 DUARTE, Aluízio. Irecê: uma área agrícola ‘insulada’ no Sertão Baiano. Revista Brasileira de Geografia. Ano 

XXV, N° 4 Out/Dez. 1963. P. 455. 
32 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Mudanças sociodemográficas recentes: Região de 

Irecê. Salvador: SEI, 2000. (Série Estudos e Pesquisas, n° 48) p. 18-21. Apud , REIS, Gama Alécio, 2012. P. 80.  
33 História da Cidade. Câmara Municipal. Disponível em: https://www.seabra.ba.leg.br/institucional/historia. 

Acesso em 19 de out./ 2021. 
34 Município de Xique-Xique. Disponível em: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-xique-xique.html. 

Acesso em: 19 de out./ 2021. 

https://www.seabra.ba.leg.br/institucional/historia
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-xique-xique.html
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como uma importante fonte d’água. Este aspecto foi evidenciado na entrevista concedida por 

dona Angélica. Essa senhora de 94 anos, moradora do povoado de Lagoa Velha, distante cerca 

de 20 quilômetros de Canarana, afirmou que seu marido Zé Pedro, exercia funções para além 

da lida nas roças, pois também trabalhava como vaqueiro e tinha que se deslocar 

constantemente para a citada vereda para dar água às criações35. As informações da depoente 

nos levam a refletir sobre o nível de relevância que essa fonte de água exercia para a população 

como um todo. 

Estes fatores, portanto, acabaram contribuindo para o desenvolvimento do povoado. É 

importante salientar, que dentre o senso comum, e em conversas informais com alguns 

católicos, muitos defendem que a partir desse contingente populacional que foi se juntando em 

torno da vereda, o senhor Joaquim da Silva Miranda, acabou construindo uma Capela em honra 

a Nossa Senhora do Patrocínio, porém não encontramos fontes para verificar esse argumento. 

Embora, muitos continuem acreditando que ele era devoto da referida Santa, que por sinal, é a 

padroeira da cidade até hoje. 

Nossas informações mais precisas sobre Canarana, se referem ao século XX, pois só 

conseguimos fontes a partir de 1947, no livro do Tombo da paróquia de Canarana, quando 

Monsenhor José Soares França, o popular padre Juca, como aparece em muitas das entrevistas, 

se tornou vigário da paróquia Nossa Senhora da Graça, de Morro do Chapéu. Essa Paróquia foi 

criada em 1838, como resultado do desmembramento da paróquia de Jacobina por meio de Lei 

Provincial e passou a compreender o território dos atuais munícipios de Irecê, Ibipeba, Barro 

Alto, Cafarnaum, Utinga e Canarana. 

Após esse acontecimento, no qual o território de Canarana passou a se enquadrar em 

uma jurisdição sob a condução de um padre, as ações pastorais se tornaram mais efetivas com 

relação à administração dos sacramentos, ainda que realizadas de forma esporádica, de tempos 

em tempos, haja vista, o vasto território e a grande quantidade de comunidades para serem 

atendidas. Porém essas visitas se tornavam de fundamental importância e nos revelam muitos 

indícios de como esse lugarejo estava estruturado. A capela inicial foi construída no meio do 

que hoje é conhecido como praça da matriz e através dos relatos do padre Juca, conseguimos 

perceber como esse distrito estava se desenvolvendo. O padre reservou algumas páginas do 

livro do Tombo para descrever a demolição da capela inicial e a construção da Igreja Matriz 

iniciada em 1969, sendo finalizada somente em 1973, se tornando paróquia em 1986. 

 
35 Entrevista da senhora Angélica, 94 anos, Povoado de Lagoa Velha, entrevista única, concedida no dia 30 de 

maio/2021. 
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Essas fontes possibilitaram uma compreensão mais ampla dos aspectos sociais e 

culturais do município de Canarana, tanto em função da riqueza das informações que o livro 

sob a guarda das Paróquias apresentam, quanto por tratarem de religião e do papel da igreja, já 

que em meio às lutas do dia a dia, ela se tornava um espaço não apenas para exercitar a 

religiosidade, mas também de sociabilidades para a população. Logo, o fato de demolirem uma 

igreja menor para a edificação de outra com uma capacidade superior, reflete um aumento 

expressivo da quantidade de pessoas que passaram a frequentar esse ambiente, como 

consequência proporcionalmente do aumento populacional. Além disso, cabe inferir sobre o 

próprio valor simbólico que uma igreja matriz representa, uma vez que ela não está ligada 

somente a necessidade de acomodar um número maior de pessoas. Ela também reflete o 

desenvolvimento e novas demandas da própria igreja e da população, pois quanto maior sua 

edificação, maior o prestígio social que se pretendia transmitir.      

Esse crescimento e povoação em torno da Vereda Romão Gramacho, exposto por 

Monsenhor José Soares França, ganha ênfase quando confrontamos com as informações 

relativas à forma como o próprio Estado estava agindo no processo de reformulação do espaço. 

Em 1890, a Fazenda Canabrava passou a ser distrito de Morro do Chapéu com o nome 

Canabrava do Miranda, em 30 de novembro de 1938, com o Decreto Estadual nº 11.089, o 

distrito recebeu o nome de Miranda, e com um Decreto posterior de nº 12.978, de 1944, passou 

a chamar-se Canarana36. Em 1962 com a Lei Estadual nº 1.71537 criou-se o município de 

Canarana desmembrado do município de Morro do Chapéu. 

 A trajetória de reordenamento da região, ainda que não tenha a precisão dos decretos 

acima, também aparece de forma evidente nas falas dos entrevistados, a exemplo do senhor 

Elvado Batista Lelis, popularmente conhecido como Pacau. Quando questionado se Canarana 

já era cidade nos anos iniciais em que ele narra sua lida nas lavouras, afirmou:  

“colé cidade moço, Canarana é nova, Canarana é nova, Canarana municipou, quando 

municipou Canarana eu tinha a base de, xovê, eu tinha a base de 13 anos mais ou 

menos [...] o dia que a turma foi para Canarana para o comício de Maneli Faiado, foi 

o primeiro prefeito daqui, eu, eu tava trabalhando de servente pro véi Neco levantar a 

casa, um camiãozim, chevolezim cheio de gente passou lá no camim”38 

 

 
36 História do Município. Disponível em: https://canarana.ba.gov.br/historia/. Acesso em 20 de out./ 2021. 
37Lei Estadual. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/ba/lei-ordinaria-n-1715-1962-bahia-cria-o-municipio-

de-canarana-desmembrado-do-de-morro-do-chapeu. Acesso em 20 de out./ 2021. 
38 Entrevista do senhor Elvado Batista Leles (Pacau), 67 anos, Povoado de Umburana do Querê, entrevista única, 

concedida no dia 27 de mai/2021. 

https://canarana.ba.gov.br/historia/
https://leisestaduais.com.br/ba/lei-ordinaria-n-1715-1962-bahia-cria-o-municipio-de-canarana-desmembrado-do-de-morro-do-chapeu
https://leisestaduais.com.br/ba/lei-ordinaria-n-1715-1962-bahia-cria-o-municipio-de-canarana-desmembrado-do-de-morro-do-chapeu
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Vale destacar que a memória “é um subterfugio pela qual as histórias de vida, dos 

lugares e da percepção humana se revelam”39, e é assim que precisamos olhar para ela, pois 

como nos aponta Portelli, “a história oral expressa a consciência de historicidade da experiência 

pessoal”40. Logo, as falas dos entrevistados não necessariamente precisam ser tomadas como 

verdades absolutas, como, por exemplo, quando esse senhor fala “xovê”, “tinha mais ou 

menos”, nos levam a entender que não são dados precisos, porém são balizas que nos ajudam 

no processo de contextualização.    

Além disso, o depoente acrescenta em sua fala, que o que conhecemos hoje como região 

de Irecê, quase que em sua totalidade, na época relatada fazia parte da comarca de Morro do 

Chapéu, a própria distribuição geográfica territorial seguia um pouco da organização utilizada 

para a divisão das paróquias.  

Já dona Valdelice, mais conhecida como dona Valda, contou que seu pai saia do 

povoado de América e se deslocava de cavalo até Canabrava para comprar “fazenda”, termo 

utilizado na época para se referir a tecidos, “eu alembro que nem hoje quando nois era pequeno, 

lá papai ia comprar na Canarana, chamava a Canabrava lá nesse tempo a Canarana”41. Ademais, 

outras fontes que nos ajudam nesta distinção dos nomes são os registros de batismos, como, por 

exemplo, o que encontramos nos arquivos da Paróquia Nossa Senhora da Graça em Morro do 

Chapéu, que descreve: “Aos quinze de Agosto de mil novecentos e quarenta e quatro, o Revm 

° Vigário batizou solenemente em Canabrava [...]”42. A partir de 1949 já passamos a encontrar 

registros com o nome Canarana. 

Diante do que expomos até aqui, é importante também registrarmos que essas mudanças 

de nomenclaturas não foram seguidas pela população de modo cronológico como estabelecido 

por lei, o que nos leva a refletir o descompasso entre as formas de nomeação que faziam parte 

do cotidiano das pessoas e as mudanças decorrentes da legislação. Fato este que fica bastante 

evidente na entrevista da senhora Angélica43, quando ela relata um acontecimento presente em 

sua memória. Trata-se da narrativa acerca da aquisição de um rádio por parte do seu marido, 

objeto que acabou se tornando um grande evento em sua localidade, pois, de acordo com ela, 

às “bocas de noite”, no finalzinho da tarde uma grande quantidade de gente, não só de Lagoa 

 
39 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 50. 
40 PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. Tradução Maria Terezinha Janine Ribeiro. Projeto História. 

São Paulo. (22) de jun/2001. p. 6. 
41 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida no dia 24 de mai. e 19 de nov. de 2021. 
42 Ultimo registro de batismo em Canabrava, 15 de ago/1944, registrado no livro 30, página 44, sem número. 
43 Entrevista da senhora Angélica, 94 anos, Povoado de Lagoa Velha, entrevista única, concedida no dia 30 de 

maio/2021. 
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Velha, como também de todos os povoados próximos dirigia-se a sua casa para “assistir” o 

rádio. Nesses momentos, a rotina da casa sofria interferências, pois de acordo com ela, às vezes, 

as visitas os impediam até de dormirem na hora de costume porque não queriam ir embora. As 

lembranças da depoente nos indicam uma das formas pelas quais as pessoas estavam se 

informando, mas não apenas isso, elas nos remetem a importância do rádio como forma de lazer 

e relações de sociabilidades. Indica também que esse tipo de aquisição não era acessível para 

muita gente, mas apenas aos melhores situados economicamente.   

Nesse sentido, levando em conta os aspectos acima referidos, com relação a dificuldade 

de acesso à informação por parte de muitas pessoas, quando observamos os relatos de padre 

Juca, percebemos que aquilo que estava sendo colocado em pauta pelo Estado, não estava 

chegando ao alcance de boa parte da população. Desse modo, esse padre que se tornou vigário 

apenas em 1947, ou seja, quando por lei esse lugar já tinha o nome de Canarana, nos deparamos 

de modo recorrente a uma série de menções de suas ações pastorais referenciadas ainda como 

Canabrava do Miranda. O que reflete um descompasso entre ações governamentais com o ato 

de nomeação e as apropriações dessas nomenclaturas por parte da população. 

Diante de tudo isso, e almejando trilhar um caminho que nos proporcione compreender 

como as flores e os espinhos estavam andando lado a lado, dentro de um cenário de grandes 

labutas enfrentadas pelos pequenos produtores, um ponto extremamente importante a se 

destacar é a necessidade de confrontarmos os aspectos até aqui evidenciados com a própria 

estrutura econômica vigente, visando assim entender como as cartas estavam sendo colocadas 

em jogo. 

 

2.2 O FLORESCIMENTO DA ECONOMIA 

 

Levando em conta a constituição desse município, um aspecto de suma importância a 

se estudar quando se deseja compreender a conjuntura ao qual esse território estava inserido, 

em consonância com as vivências da população ligadas as roças, é a análise da própria 

economia, por meio do desenvolvimento dos pés de feijão.  

Desse modo, é necessário buscarmos conhecer quais foram os fatores que contribuíram 

para o florescimento dos anos de pujança econômica nessa área. Para identificarmos essas 

questões, recorremos aos estudos de Cavalcante44, cujas análises tiveram por objetivo resgatar 

os movimentos associados às mudanças estruturais ocorridas na economia baiana ao longo da 

 
44 CAVALCANTE, Luiz Ricardo. A era da indústria: a economia baiana na segunda metade do século XX. 

Salvador: FIEB, 2008. p, 22. 
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segunda metade do século XX. De acordo com esse autor, a abordagem acerca do tema do 

desenvolvimento econômico é complexa e envolve a interação de um conjunto de variáveis, 

requerendo um verdadeiro encadeamento de eventos. Atentos a esse alerta, procuraremos 

enfatizar eventos que foram significativos para a expansão econômica dessa região. A 

compreensão acerca do desenvolvimento da região de Irecê e dos municípios que a compõe, 

dentre eles, o de Canarana, requer uma análise que leve em consideração o aumento da produção 

de feijão, uma vez que esse produto contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

econômico desses lugares. A autora Marilva Batista Cavalcante45 estudou a trajetória de 

migrantes paraibanos, que migraram para a região de Irecê entre os anos de 1960-1970 e de 

acordo com ela, o desenvolvimento que se estruturou nessa área, precisa ser visto como uma 

lógica constituída na produção de grãos, sobretudo, feijão, milho e mamona, que abasteciam 

todo o nordeste e outras regiões do país. 

Foi nesse contexto, de larga produção agrícola que Irecê emergiu como uma região, que 

embora também fosse castigada pela estiagem e baixos índices pluviométricos comuns ao sertão 

nordestino, determinados fatores e particularidades deram a essa região condições para se 

desenvolver. Dentre esses fatores e condições específicas, são apontados: a existência de solos 

férteis e ricos aquíferos, além de uma série de financiamentos agrícolas, que resultaram em 

safras expressivas46.  

Segundo o estudo realizado pelo geografo Duarte47 em 1962, o solo dessa região, teria 

se formado a partir de uma bacia calcária, condição que contribuiu para a composição de terras 

permeáveis, bastante férteis, e naquele determinado momento sem nenhum sinal de 

esgotamento. O geografo também afirma que além da presença dos aquíferos, fissuras 

existentes na terra permitiram a infiltração das águas pluviais, aumentando a umidade, situação 

que, mesmo em períodos secos, possibilitava o crescimento das plantas. 

Apontadas às condições climáticas e geográficas para o desenvolvimento econômico da 

região, veremos que iniciativas econômicas adotadas para a região também tiveram influência 

nos resultados alcançados. No início do século XX, segundo os autores Ortega, Cerqueira e 

Macedo da Silva, alguns movimentos começaram a se estruturar no cenário baiano, pois foi se 

forjando uma questão em torno da regionalidade, por meio da construção do sentimento de 

pertencimento a partir das potencialidades da Bahia, baseado no discurso da baianidade como 

 
45 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 24. 
46Ibidem.  
47 DUARTE, Aluízio. Irecê: uma área agrícola ‘insulada’ no Sertão Baiano. Revista Brasileira de Geografia. Ano 

XXV, N° 4 Out/Dez. 1963. p. 458. 
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uma ideologia. Porém, no início da década de 1930, uma nova política foi incorporada a 

sociedade baiana, a do intervencionismo estatal. Segundo esses autores a defesa desse 

intervencionismo começou a ser disseminada no mundo capitalista a partir do New Deal 

americano e a Bahia não ficou imune a essas influências: “Sob o seu manto, o governo baiano 

realiza importantes ações, sendo gestado naquele momento, um programa de autarquias que 

visava à defesa e o estímulo da atividade agrícola [...]”48.   

Ainda na seara das medidas econômicas, uma série de investimentos foram direcionados 

pelo governo da Bahia para essa área, segundo Reis:  

Com o reflexo das relações capitalistas de produção no mundo pós-guerra, e sua 

adoção pelos governos brasileiros como padrão político econômico de 

desenvolvimento, o sertão de Irecê tornou-se alvo de várias iniciativas de 

modernização agrária e urbana. Esse processo baseou-se na expansão do crédito 

oficial na ênfase sobre a agricultura triconsorciada (feijão, milho e mamona).49 
 

Observando o cenário nacional, percebemos que na década de 1950, o desenvolvimento 

brasileiro girava em torno do processo de substituição das importações, visando uma 

transformação na matriz produtiva nacional. O governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, 

realizou uma série de ações visando atrair o capital estrangeiro para os setores prioritários do 

país. Fato este que acabou refletindo também no nordeste e, consequentemente, na Bahia: 

[...] em meio a uma das maiores secas da história, emerge uma proposta de 

planejamento no governo de Antônio Balbino (1955-1959), que, logo no início de sua 

gestão, instituiu o Conselho de Desenvolvimento da Bahia (Condeb) e a Comissão de 

Planejamento Econômico da Bahia (CPE)50.   

 

Ao analisar as alterações ocorridas na função de vaqueiros no sertão de Irecê, Reis 

buscou entender as relações de poder e as mudanças agrárias que foram desenvolvidas no Brasil 

como forma de compreender a realidade local. Ele concluiu que, aliados a diferentes projetos 

para o meio rural, houve também a busca por uma construção de um modelo político-econômico 

capitalista hegemônico que afirmava a necessidade de transformar o Brasil em uma moderna 

“empresa nacional” capitalista51. As conclusões de Reis nos possibilitam a compreensão de que 

 
48SILVA, Felipe Prado; CERQUEIRA, Aparecida Cristiane; ORTEGA, Antonio César. As Políticas de 

Desenvolvimento no Estado da Bahia: Evolução e Características. In: As Politicas Territoriais Rurais e a 

articulação governo federal e estadual: um estudo de caso da Bahia. Brasília: IPEA, 2016. p. 56. 
49REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. p. 43. 
50SILVA, Felipe Prado; CERQUEIRA, Aparecida Cristiane; ORTEGA, Antonio César. As Políticas de 

Desenvolvimento no Estado da Bahia: Evolução e Características. In: As Politicas Territoriais Rurais e a 

articulação governo federal e estadual: um estudo de caso da Bahia. Brasília: IPEA, 2016. p. 57. 
51REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012.  p. 153. 
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as medidas que foram adotadas na produção de grãos, associada ao desejo de mecanizar as 

atividades desenvolvidas nessa área, talvez tenham se constituído numa espécie de formas de 

valorização daquilo que as entrevistas colhidas por Cavalcante asseguram, “Irecê naquela época 

tinha um nome famoso”52, “Irecê era falado”53. 

Outra contribuição de Reis para o entendimento do desenvolvimento econômico da 

região em questão, é a análise que ele faz da atuação da CEPAL – Comissão Econômica para a 

América Latina. Esse autor, observa que essa organização defendia uma nova perspectiva para 

o espaço agrário brasileiro, mais voltada para um possível desenvolvimento tecnológico, debate 

este que predominou até finais dos anos de 1960, e incentivou os Governos brasileiros a 

ingressarem em uma empreitada pela implantação de novas tecnologias ligadas ao incentivo às 

relações de produção, como forma de eliminar os setores tidos como “atrasados” e que 

supostamente estavam bloqueando o desenvolvimento. Muitas dessas medidas foram 

direcionadas para o nordeste, visto como o ponto crítico do “arcaísmo” produtivo brasileiro, 

segundo alguns órgãos governamentais54.   

Os efeitos dessa política referida por Reis, ficam evidentes quando direcionamos o nosso 

olhar para algumas empresas e órgãos oficiais que se deslocaram para essa região nessa época. 

De acordo com Rubem, “havia muitos estudos, efetuados pelo governo, comprovando que a 

área de Irecê era extremamente produtiva e poderia ser transformada, facilmente num celeiro 

de produções”55, tanto que segundo este autor, a Secretaria do Estado da Bahia e a Comissão 

do Vale do São Francisco (CVSF) se dirigiram para essa região com o intuito de financiar a 

produção e prestar assistência técnica aos agricultores, através do projeto denominado, 

Operação Irecê56. Cavalcante afirma que esse projeto tinha por objetivo “transformar a 

agricultura ainda incipiente, de base tradicional, marcada pela participação familiar e de 

subsistência, em uma economia de mercado com objetivos de lucros abundantes.”57. Além de 

outros setores, como os bancos que também começaram a se instalar na região a partir de 1956, 

como o Banco da Bahia, e posteriormente o Banco do Brasil e do Nordeste58.  

Outro indicativo do interesse no crescimento econômico da região de Irecê está 

sinalizado na presença da SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.  

 
52 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 59. 
53 Ibidem, p. 61. 
54 Ibidem, p. 155-156. 
55 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,  documentário.   Salvador: Bureau, 1997. p. 209. 
56 Idem.  
57 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 58. 
58 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,  documentário.   Salvador: Bureau, 1997. p. 209. 
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Criada em dezembro de 1959 pela Lei 3.692, esse órgão tinha como objetivo principal, 

promover e coordenar o desenvolvimento da região Nordeste. Sua criação, impulsionada pelos 

efeitos da seca de 1958 que aumentou o desemprego e o êxodo da população, se alinhava com 

os planos de uma intervenção direta na região e a concepção de que a viabilidade do 

desenvolvimento regional dependia de planejamento59. A região de Irecê, portanto, passou a 

contar com várias ações propostas pela SUDENE, como forma de coordenar o desenvolvimento 

da região e promover uma inserção na dinâmica da reprodução do capital60.  

Nesse sentido, o Nordeste passou, em meados do século XX, a ser definido nas 

instâncias governamentais como um recanto nacional conjunturalmente condicionado 

pelo baixo nível de suas forças produtivas, sobre o qual deveriam ser aplicadas novas 

políticas que modificassem suas estruturas econômicas e as dinamizassem no ritmo 

das relações de mercado e do crescimento urbano e industrial que se expandia pelo 

país61.  

 

Ainda de acordo com Reis, a atuação de todos os órgãos que visavam o desenvolvimento 

econômico regional, acabou sintetizando uma nova proposta econômica para o nordeste que se 

intensificou nas décadas seguintes. A SUDENE chegou a lançar entre os anos de 1961 e 1972 

quatro planos diretores, entretanto, vale destacar que “Essas medidas garantiram a atualização 

dos mecanismos geradores de mais-valia, elevando suas taxas por meio da difusão do capital 

como relação social predominante”62, que articulou os setores nordestinos às engrenagens do 

próprio capital que se expandia em nível nacional. 

Portanto, como sinalizamos, os fatores naturais associados às políticas econômicas 

propostas pelos Estados brasileiro e governo da Bahia, aliados aos interesses financeiros ligados 

tanto aos setores públicos, quanto privados, contribuíram de forma significativa para o 

desenvolvimento de uma área em efervescente expansão agrícola. Esse conjunto de fatores 

consolidaram Irecê, enquanto “Capital do Feijão”, e de acordo com as palavras dos 

entrevistados por Cavalcante63, como “a Bahia boa de se ganhar dinheiro”. Essa autora lembra 

que os incentivos que produziram essa condição, foram registrados a partir de 1943, quando a 

Secretaria de Agricultura do Estado, a CODEVASF, Comissão do Vale do São Francisco e 

 
59 Sobre esse tema, ver: O Brasil de JK- A criação da Sudene. CEPDOC/FGV. Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/Sudene. Acesso em: 15 nov. 2021.  
60 BARBOSA, Pereira Hiago.  Resenha: OLIVEIRA, Francisco de. Elegia Para uma Re(li)gião. Sudene, Nordeste. 

Planejamento e conflitos de classe. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. In: OBSERVATORIUM: Revista 

Eletrônica de Geografia, v.6, n.17, p. 138-142, out. 2014.  Disponível em:  

http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/6edicao/n17/8.pdf. Acesso em 21 de out./2021. 
61 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. p. 158. 
62 Ibidem, p.162. 
63 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 53. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/Sudene
http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/6edicao/n17/8.pdf
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Banco do Brasil passaram a promover ações na região e, como vimos, após a década de 1950, 

esses investimentos tornaram-se mais robustos em virtude dos planos desenvolvidos por órgãos 

como a SUDENE, por exemplo. 

Cabe destacar que no planejamento direcionado para a região de Irecê, a mecanização 

das lavouras era um item que deveria ser aplicado. Nas tabelas usadas no estudo de 

Cavalcante64, com dados fornecidos pelo Censo Agrícola da Bahia, realizado pelo IBGE, para 

o período de 1950 até 1985, podemos constatar a efetivação dessas medidas pelo número cada 

vez maior de tratores e arados mecânicos nessa região. 

 

65 

Figura 1: Tabela: número de tratores e arados. 

 

De acordo com os dados disponíveis na tabela acima constatamos que entre 1950 e 1985 

o aumento da quantidade de maquinário disponível na região de Irecê foi bastante expressivo, 

em que, dentro de trinta e cinco anos, o número de tratores e arados saltou de uma posição 

insignificativa para uma utilização em escala mais ampla, o que indica que aumentou também 

a quantidade de terras utilizadas, em um tempo relativamente curto. Fato este que nos ajuda a 

compreender o porquê da elevada produção e, consequentemente, da atração que essas lavouras 

provocavam no imaginário nordestino, sobretudo entre os paraibanos. Cavalcante66 afirma ter 

encontrado no censo populacional de Irecê de 1970, a existência de 5.000 paraibanos habitando 

as áreas agrícolas e urbanas. 

 
64 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. P. 54-55. 
65 Tabela da Evolução do Número de Tratores e Arados Mecânicos 1950/1985. IBGE, Censo Agrícola da 

Bahia1950, 1970, 1985. Apud CAVALCANTE, 2011. p. 54. 
66 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 24. 
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Este aumento ocorrido tanto na perspectiva da produção, quanto no uso extensivo das 

áreas cultivadas, também se expressa nas tabelas apresentadas por Reis. O autor, analisou os 

dados presentes nos arquivos da Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia e constatou 

sua influência, em grande medida, no processo de latifundiarização das terras. 67  

68 

Figura 2: Tabela: Quantidade total produzida X área cultivada 

 

Embasado nesses pontos, o capítulo da dissertação de mestrado de Cavalcante, 

intitulado “a Bahia boa de se ganhar dinheiro”, faz todo sentido, sobretudo, na perspectiva da 

propaganda que era feita em torno das possibilidades oferecidas com o trabalho nessa região, 

conforme pode ser observado nas falas de um dos seus entrevistados, o senhor Manuel 

Figueiredo, quando afirma: “Quem trouxe nós para aqui foi sobre a região que produzia muito. 

Irecê era falado, Irecê era falado no Brasil todo como a região que mais produzia feijão no 

Brasil. Irecê produzia muito. Em Irecê você produzia uma tarefa de terra e colhia 18 à 20 sacas 

de feijão”69. 

Além disso, vale destacar que o nome de Irecê aparece de modo recorrente nas falas, 

porém é importante olharmos para este aspecto com um viés mais analítico, pois esta localidade 

é sempre referenciada por ser a cidade polo da região, entretendo a sua fama se deu levando 

 
67 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. p. 203. 
68 Tabela da quantidade total produzida (t) e área total cultivada/colhida (há) – feijão, milho e mamona 

(1970/1983). GAMA, dos Reis, 2021. p. 203.  
69 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. p. 61. 
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também em conta a produção das cidades circunvizinhas, entre elas Canarana, como indica 

Moura:  

A Bahia participa com 12% da produção nacional e 40% da produção do Nordeste. 

Costuma ser em duas safras, a primeira em outubro e a segunda no inverno (Abril, 

Maio e Junho). É o segundo produto agrícola em arrecadação de ICMS na Bahia. Os 

principais produtores são Irecê, Presidente Dutra, Central, Canarana, Ibititá, Euclides 

da Cunha, Tucano e Ribeira do Pombal.70 (Grifo nosso) 

 

As fontes, portanto, nos asseguram que houve toda uma movimentação em torno da 

valorização do meio agrário, que diretamente elevou a produção. Mas, para além disso tudo, é 

necessário problematizarmos um aspecto, haja vista que estes projetos e investimentos 

contribuíram para alcançar safras cada vez maiores, tanto que durante muito tempo os sujeitos 

habitantes dessa área constantemente eram adjetivados como filhos da terra do feijão, sob o 

slogan “O Brasil cresce e Irecê abastece”71. Porém, a partir das falas dos entrevistados e dos 

marcos temporais que eles trazem, precisamos nos atentar a um debate para além da produção, 

pois o discurso que foi criado e a imagem que foi propagada dá a entender que em todos os 

anos, a produção era extremamente alta para todos os produtores. Essa generalização, levou a 

um grande distanciamento entre expectativa e realidade. As análises que faremos no próximo 

capítulo demonstram que nem todos, ou podemos até ser mais ousados e afirmar que boa parte 

da população, não foi beneficiada com as melhorias dos insumos agrícolas, com a mecanização 

da lavoura. Ficando esses beneficiamentos, restritos aos grandes produtores. Por ora, vamos 

entender como se dava o escoamento e a comercialização dessa produção otimizada. 

 

 

 

2.3 AS ESTRADAS DE RODAGENS: EM DIREÇÃO A UMA “CIVILIZAÇÃO”  

 

A comercialização dessa produção é outro aspecto que precisa ser discutido, pois a sua 

realização é algo intrínseco ao cotidiano dos trabalhadores rurais e está relacionado também às 

suas condições de trabalho e de vida. No período anterior aos anos 1960 não havia um mercado 

estruturado para a circulação da produção agrícola. De acordo com os entrevistados nesse 

estudo, os pequenos produtores, que em sua maioria plantavam principalmente para comer, 

 
70 MOURA, Adriana Maria. O impacto da agricultura no crescimento da cidade de Irecê: análise da década de 

1980 aos dias atuais. Monografia apresentada ao Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. 

1997. p. 16. 
71 CAVALCANTE, Marilva Batista. Por (de) trás das memórias: trajetórias de migrantes paraibanos na “capital 

do feijão”-1960-1970. Dissertação de Mestrado, UNEB, Santo Antônio de Jesus, 2011. 
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tinham dificuldade para comercializar o pouco que lhes excedia. Eles contam que precisavam 

se direcionar às feiras livres, transportando os produtos a cavalo. Como um saco de feijão 

pesava sessenta quilos, eles subdividiam e vendiam o produto em partes, ou melhor, no “retái”, 

usando o chamado “prato”72, recipiente que servia para medir o produto73.  

As falas dos depoentes não apontam apenas as dificuldades que eles passavam para 

vender o excedente de sua produção, que, ao que parece estava voltada para a subsistência deles. 

Mas são informações que nos dão a medida das transformações ocorridas com o aumento da 

produção agrícola, bem como, as dificuldades enfrentadas para escoar os grãos em pleno 

território denominado de Capital do Feijão. Mais uma vez, recorremos ao geógrafo Duarte, para 

problematizarmos esse aspecto, pois mesmo apesar dos investimentos que estavam sendo feitos, 

um dos fatores que prejudicava as vendas era justamente a desorganização e morosidade no 

processo de escoamento dos produtos, reflexo da precariedade das vias de comunicação. 

Segundo ele “Como a região não podia enviar, com regularidade, sua produção, os proprietários 

não conseguiam obter mercados consumidores firmes”74.  

Duarte também observou que em 1962, Jacobina era o centro comercial que mais 

possuía relações intensas com Irecê, e que mantinha um certo número de caminhões em tráfego 

permanente para buscar o produto. Diante do exposto, conseguimos compreender um pouco as 

alterações na relação produção X venda. Transformações essas, bem apontadas na fala de dona 

Angélica, quando afirma que: “moço, o feijão pá vender nu começo era difici, mais dipois ficou 

um, um, um trânsito de carro aqui, que os carros nã saia da porta atrais de feijão, quando um 

saia, um chegava, um saia e outo chegava, um saia e outo chegava”75. Fala esta que se aproxima 

muito do exposto pela depoente dona Maridete, “vendia por aqui mesmo, depois deu prá, foi, 

foi produzindo mais, deu prá vir caminhão de fora né, já tinha mais um feijãozim né, [...] um 

homi lá pro lado de Jacobina vinha aqui comprar os feijão [...]”76. Assim, a partir desses 

aspectos, e levando em conta os lugares de fala das entrevistadas, povoados diferentes, 

conseguimos perceber um certo indicativo de como a produção estava se estruturando em 

consonância com o desenvolvimento das estradas. 

 
72 A partir das entrevistas, um prato de feijão equivale a aproximadamente três quilos.  
73Aspectos que aparecem em maior ou menor grau em todas as cinco entrevistas, seu Elvado, Maridede, Angélica, 

Valdelice e Francisco. 
74 DUARTE, Aluízio. Irecê: uma área agrícola ‘insulada’ no Sertão Baiano. Revista Brasileira de Geografia. Ano 

XXV, N° 4 Out/Dez. 1963. p. 458. 
75 Entrevista da senhora Angélica, 94 anos, Povoado de Lagoa Velha, entrevista única, concedida no dia 30 de 

maio/2021. 
76 Entrevista da senhora Maridete Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividida em duas 

partes, concedida nos dias 19 de mai. e 19 de nov./2021.  
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Antônio Fernando Guerreiro de Freitas77, ao analisar a construção da regionalidade 

contemporânea, buscou entender como os meios de transportes e comunicação influenciaram 

na construção de uma regionalidade baiana.  De acordo com ele, o desenho regional da 

província da Bahia, estruturado pelos antigos meios de comunicação como a navegação costeira 

e fluvial, os antigos caminhos dos tropeiros, o conjunto das estradas de ferro, tinha influenciado 

em pouca repercussão no desenvolvimento baiano. Entretanto, a partir da segunda década do 

século XX, esse quadro teria passado por transformações decorrentes do impacto que a 

construção das estradas, posteriormente chamadas de rodovias teria provocado.  Ponta pé inicial 

das transformações que vieram depois, a política de construção de estradas, conforme Freitas, 

também estabeleceu a valorização crescente dos automóveis, sobretudo nos anos 1930 a 1950. 

Contudo, o diferencial maior, resultante dessa política foi à reconfiguração do espaço afirmando 

uma regionalidade. Nesse processo, nos lembra Freitas, as regiões da Bahia passaram a redefinir 

o formato, a estabelecer novos vínculos e prioridades, resultando numa nova definição das 

relações entre os municípios baianos e a capital. Quebrava-se, os laços que até então havia 

mantido a Bahia como um todo, como um espaço articulado e pensado sempre em torno de 

Salvador. Acrescenta que nesse processo, a Bahia passou a figurar como vários pedaços e a 

forma como cada região se situava no que o autor chama “do todo baiano”, estava relacionada 

aos meios de transporte e comunicação78. 

Na Bahia, sempre se relacionou dentre os seus principais problemas as crises de 

abastecimento e questões climáticas e, como nos lembra Freitas79, as secas e seus efeitos e a 

precariedade dos meios de transportes. Esse autor observou que desde meados do século XIX, 

a questão dos transportes já era discutida e indicada como responsável por afetar o 

desenvolvimento do Estado. Logo, a discussão girava em torno da busca por um diagnóstico 

que possibilitasse a “abertura” da Bahia, o que equivalia, na prática a uma integração de outros 

espaços. Buscava-se, portanto, “avançar para os interiores com o intuito de tornar real toda à 

potencialidade cantada e anunciada por viajantes e cronistas” 80.  

 
77 FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos  e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 24 
78 Idem. P. 24-25. 
79 FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos  e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 25. 
80 FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos  e 

Sociais da Bahia, 2000. P.  26. 
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É também Freitas81 quem nos informa sobre as medidas realizadas para cumprir as 

primeiras metas no sentido de integrar os espaços na Bahia e resolver a questão dos transportes. 

Elas foram voltadas para a construção de estradas de ferro e de rotas marítimas pelos rios 

navegáveis da Bahia. Entretanto, para compreender as questões relativas à situação da região 

de Irecê, torna-se necessário observar as informações que esse autor traz acerca da construção 

das estradas e todo o processo de redesenhar a Bahia por meio delas no século XX, quando a 

construção de rodovias passou a ser prioridade a partir de 1930, deixando de lado os antigos 

sistemas de transporte a exemplo das ferrovias e hidrovias. As novas alternativas de transportes 

eram justificadas por acessos mais rápidos a diversos locais, incluindo outros Estados como 

Minas, Goiás, Pernambuco82.  

Um dos exemplos dados por Freitas83para demonstrar o processo de substituição das 

ferrovias e hidrovias pelas rodovias diz respeito à região de Irecê. Segundo ele, a produção 

agrícola da região, que nos anos 1920 era escoada pelo porto de Xique-Xique para de lá seguir 

para Juazeiro, passou a ter novo percurso e nova forma de escoamento com a construção das 

estradas. No novo cenário, a produção seguia para Jacobina e posteriormente, era enviada para 

Salvador. Entretanto, com a construção da estrada do Feijão, a mesma produção passou a ser 

enviada direto para a capital. No que pese as observações de que esse meio de transporte 

garantia um percurso mais rápido, quando comparado aos que existiam anteriormente, por se 

tratar de um processo feito de forma solta, autônoma, como nos lembra Freitas, a questão da 

integração não foi observada pelos sujeitos que participavam do processo de construção das 

rodovias. Os interesses pessoais eram postos em primeiro plano. Logo, questões como: 

valorização de terras, incremento das relações de troca, preservação e manutenção de poderes 

locais se sobrepuseram a um plano que atendesse ao processo de integração regional e interesses 

da população84. Certamente essa forma de administrar resultava também na falta de qualidade 

dos serviços decorrentes desse meio de transporte.     

Na fala do senhor Elvado Batista Lelis, atualmente morador do povoado de Umburana 

do Querê, que narrou sua labuta quando estava no povoado de Medrado e Umbuzeiro, 

conseguimos visualizar melhor todo esse cenário desenhado por Freitas. Sem estradas 

razoavelmente boas, repletas de terras no tempo da seca, e lama no tempo das chuvas, a única 

 
81 FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos  e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 25 e 26 
82 Idem. P. 31-32. 
83 Idem. P. 32-33. 
84 Idem. P. 33 
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saída para a classe trabalhadora, o único transporte que lhes era ofertado, eram os paus de arara, 

em que muitas pessoas tinham que dividir um curto espaço. Através dessa entrevista, 

percebemos a precariedade da situação, pois hoje viagens que são feitas em poucos dias ou 

horas, naquele contexto, gastavam quase o triplo. Seu Elvado conta que em sua primeira viagem 

a São Paulo, tentando fugir das situações difíceis que dificultavam sua sobrevivência na região, 

se submeteu a uma viagem que levou mais de oito dias em um pau de arara na ida, e mais de 

doze dias para voltar de trem até Itaberaba. Vejamos um trecho dessa entrevista:85 

 

Sr. Elvado: Oito dias de viagem prá ir de pau de arara, oito de pau de arara, e voltar 

prá chegar de trem de ferro, doze dias pra chegar em Itaberaba. 

Entrevistador: O trem demorava mais, era? 

Sr. Elvado: Demorava, e vinha desmantelando o trem, quebrando, doze dias, nois 

saímo de São Paulo no domingo, e chegou aqui na outra semana, foi doze dias de 

viagem. 

Entrevistador: E de Itaberaba pra cá? 

Sr. Elvado: Ai pegava carro, e a segunda vez, xovê, foi a segunda vez que eu fui em 

São Paulo nois arrumou um jipe aqui e foi pegar o ônibus em Palmeiras, ai já era 

civilizado, já era de ônibus. (Grifo nosso)  

 

A fala de seu Elvado nos revela as dificuldades de locomoção, e consequentemente nos 

ajuda a compreender que com a produção agrícola não deveria ser diferente. Além disso, cabe 

destacar os marcos conceituais explicitados por ele, a exemplo do termo “civilizado”, pois a 

concepção de que o interior era um lugar atrasado, arcaico, e que as estradas ligariam esses 

locais aos polos comerciais mais importantes e consequentemente os conectaria com a 

“civilização”. 

A ideia de civilização também se conecta com a de modernidade. Nos anos 1970, mais 

precisamente no ano de 1974, foi feita a construção da BA-052, que de acordo com Reis, 

tratava-se de uma nova ação governamental com vistas a intensificar a modernização do sertão 

de Irecê. Com o asfaltamento da estrada que já era conhecida popularmente como estrada do 

feijão, “[...] o Governo reforçou nesse momento a ideia de que essa via possuía a ‘missão’ de 

despertar o interior”86. Aliás, esse autor, aponta uma fonte da revista dos municípios brasileiros 

sobre a Estrada do Feijão cuja propaganda presente na imagem, segue justamente o sentido da 

integração: “Estradas... mais integração”. Ou seja, é a manutenção de parte das justificativas já 

 
85 Entrevista do senhor Elvado, (Pacau), 67 anos, Povoado de Umburana do Querê, entrevista única, concedida no 

dia 27 de mai/2021.  
86 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. P. 198. 
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apontadas por Freitas87 para o início do século XX quando se optou pela construção de estradas 

como forma de interligar os espaços da Bahia. O fato é que o asfaltamento resultou na melhoria 

das condições e junto com a propaganda certamente, pesou para o aumento considerável do 

fluxo de caminhões, conforme se observou no período. 

Entretanto, segundo Francisco de Oliveira, citado por Reis88, na segunda metade do 

século XX, o Nordeste se estruturou enquanto uma região econômica como um espaço 

planejado pelo e para o capital, cujas elites regionais foram as mais beneficiadas. A construção 

de estradas é um exemplo de como esse grupo sempre tirou proveito de projetos como esses. 

Percebemos ao ler Freitas89, que muitas vezes, tanto o processo de construção das estradas 

quanto das ferrovias ficava a mercê dos interesses privados e poder político. Segundo ele, a 

ingerência dos interesses pessoais e do capital privado poderia resultar na alteração do traçado 

de uma estrada ou na disposição dos trilhos de uma ferrovia, uma vez que assuntos como esse 

poderiam se tornar alvos de controvérsias e disputas e acabavam atestando a força política e/ou 

econômica de certas lideranças.  

Considerando questões como as que tratamos ao longo desse capítulo e especialmente 

nesse tópico, podemos concluir que na região de Irecê, especialmente no município de 

Canarana, a comercialização do feijão e todo o contexto produtivo, não foi estruturado visando 

uma melhoria para a situação difícil enfrentada pelo pequeno produtor.  O anseio por encontrar 

um caminho, uma estrada, estava relacionado especialmente, ao desejo de um melhor 

aproveitamento da produção, cujos investimentos estatais e privados favoreceram rentabilidade 

aos grandes produtores. No caso dos pequenos produtores, não havia acesso aos benefícios 

concedidos para aumento da produção. Quando ocorria, as condições que lhes eram dadas eram 

desproporcionais quando comparadas com o que era direcionado aos grandes proprietários. Aos 

homens e mulheres que compunham o grupo de pequenos produtores, desprovidos dos 

mecanismos para a empreitada de uma maior produção, restava a submissão às altas taxas de 

juro cobradas pelos bancos. Havia também outros que continuavam a mercê do usufruto puro e 

simples de sua mão de obra, dentro de uma lógica exploratória. 

 
87FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 24-25. 
88 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa o homem: campo das memórias dos vaqueiros do sertão de 

Irecê (1943-1985). Dissertação de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS, 2012. p. 173. 
89FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 28 
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Dessa forma, o cenário da produção de feijão precisa ser visto de um modo bem amplo, 

pois as vias e as opções que essa atividade possibilitava tinha fins diferentes, para públicos 

diferentes. 

As mudanças ocorridas nas formas de produção, os efeitos decorrentes do 

desenvolvimento econômico da região foram acompanhados de muitas alterações na estrutura 

social vigente. Alterações que impactaram as relações sociais e as condições de vida da 

população, sobretudo a população pobre e moradora da zona rural. Se antes a produção estava 

voltada majoritariamente para a sobrevivência, com os investimentos públicos e privados e a 

ênfase na intervenção do Estado, ocorreu um redirecionamento nesses objetivos, fazendo com 

que a lucratividade passasse a ser o objetivo principal. Entretanto, o acúmulo de capital, 

proveniente dessa nova forma de produzir ficou restrito aos grandes produtores, principais 

beneficiados com os projetos que foram implantados. Haja vista que dentro da lógica de cidades 

pequenas e da prática constante do clientelismo, algumas das medidas modernizantes só se 

efetivaram através da cobrança dessa classe, que em muitos casos, elegeram seus representantes 

visando atender aos seus interesses próprios como nos alertou Freitas90, anteriormente. Restou, 

portanto, aos pequenos agricultores, um lugar à margem do processo produtivo, que se tornou 

predominante, como veremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 28 
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3 AS MARCAS DO TRABALHO: LABUTA, DORES E ALEGRIAS 

 

Nesse capítulo, tendo em mente as discussões anteriores, buscaremos dar ênfase de 

modo mais preciso às condições de vida e aos aspectos do cotidiano desses pequenos 

trabalhadores no cenário retratado.  Nossa proposta é analisar as marcas do trabalho por meio 

de uma ressignificação do espaço e do contexto vigente. Opção que considera os estudos de 

Oliveira, quando afirma que os lugares precisam ser conceituados como um espaço de 

vivências, “[...] o lugar só tem sentido, na medida em que os seres humanos atuem nele, vivam 

nele, se relacionem nele e com ele, se apropriando do espaço para que o mesmo torne-se o 

“palco” de suas existências”91.  

No caso específico do município de Canarana, integrado à região de Irecê, trata-se de 

um lugar que também emerge enquanto resultado das experiências dos seus habitantes. Nosso 

objetivo é analisar esse território para além do seu apogeu econômico que, como vimos, foi 

impulsionado pelas políticas de cunho capitalista com viés modernizante. Lembremos que foi 

exatamente no contexto de aplicação das políticas econômicas e de desenvolvimento da região, 

que em 1962, Canarana deixou a condição de distrito de Morro do Chapéu e foi elevada à 

categoria de cidade. Nosso entendimento é de que, embalados pelas visões proporcionadas pela 

alta produção que mostravam a potencialidade da comercialização de sacas e mais sacas de 

feijão, tanto os proponentes das medidas econômicas, quanto a população da região e a 

sociedade baiana como um todo produziram uma imagem positiva e de fartura em torno da 

Capital do Feijão, transformando os complexos fatores que compuseram esse processo, bem 

como os sujeitos nele envolvidos, em meros dados econômicos, invisibilizando não apenas as 

especificidades e contribuições dadas pelos municípios da região, como se apenas Irecê fosse a 

responsável por todo o crescimento alcançado, como também os sujeitos que construíram esse 

lugar de fartura. 

Entendemos que essa forma de tratar o processo de desenvolvimento local, por enfatizar 

apenas os interesses do capital, revelam apenas a ponta do iceberg, tornando necessário a busca 

pela compreensão das formas de labutas realizadas antes do feijão chegar ao seu destino final. 

Antes de ser ensacado e exportado, ele teve que passar pelas mãos calejadas de muitos 

trabalhadores. São as experiências desses sujeitos que precisam ser evidenciadas para que 

 
91 OLIVEIRA, Alex de Jesus. (Sobre) vivendo em tempos de crise: Memória e cotidiano dos trabalhadores rurais 

de São José do Itaporã, Bahia (1970 -1980). Dissertação( mestrado) – Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento. 

2012. p. 22. 
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tenhamos uma visão relacional desse processo de forma que as lacunas em torno das histórias 

desses trabalhadores, sejam preenchidas. 

Precisamos questionar quem se beneficiava com as medidas intervencionistas e 

modernizantes propostas nesse processo de desenvolvimento regional. Se olharmos 

atentamente, à luz do que Hobsbwam nos aponta, quando diz que “o desenvolvimento do 

capitalismo empurrou o mundo inevitavelmente em direção a uma rivalidade entre os Estados, 

à expansão imperialista, ao conflito e a guerra”92, constataremos de modo claro, que os 

investimentos direcionados para essa área estavam totalmente firmados nessa lógica, ou seja, 

orientados pela busca constante por lucro, que segundo esse autor, pode ser definida como uma 

acumulação capitalista sem limites. 

Em vista disso, boa parte das propostas, como já ficou evidente, partem principalmente 

do Estado, entretanto, um aspecto significativo que muitas vezes é deixado de lado, e que de 

certa forma se torna uma chave para entender o desenrolar desses acontecimentos, é a 

associação com o interesse privado, resultando não em um desenvolvimento da região de forma 

igualitária, cujos benefícios propagandeados se estendessem a todos, mas em um processo 

voltado exclusivamente para atender as demandas capitalistas que favorecem o acúmulo de 

riquezas para um grupo privilegiado e minoritário e aprofunda a pobreza e as desigualdades de 

boa parte da população, especialmente, a mais vulnerável. Lembramos que Freitas93, por 

exemplo, afirma que a parceria entre Estado e interesse privado, com relação à construção das 

estradas de rodagem, não tinha como foco unicamente, a promoção do bem comum e sim a 

valorização de grandes quantidades de terras, que estavam em posse de poucas pessoas. Por 

conseguinte, o pequeno produtor na hierarquia dos beneficiados, ocupava o último lugar, 

geralmente, imerso num processo de dependência econômica que o levava a se submeter à 

exploração da sua mão de obra.  

 

3.1 NEM TUDO QUE RELUZ É OURO: “DE MAMANO A CADUCANO, TODO MUNDO 

TINHA QUE IR PRÁ ROÇA”  

 

Ao nos depararmos com a historiografia de cunho econômico, percebemos que menções 

à exuberância da produção agrícola, ao potencial magnético de atração de pessoas e toda a 

 
92HOBSBAWM, Eric. Da paz à guerra. In: A era dos impérios. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. p.437. 
93FREITAS, Fernando Guerreiro Antônio de. “Eu vou para a Bahia”: a construção da regionalidade 

contemporânea. Bahia Análise e Dados, V. I. Salvador: Superintendência de Estudos da Bahia Econômicos  e 

Sociais da Bahia, 2000. P. 25. 
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simbologia que o nome “Capital do feijão” representava tanto interiormente, quanto 

exteriormente, foram aspectos bastante explorados. Porém nem tudo que reluz é ouro, e toda 

essa opulência que o feijão proporcionou não abrangia toda a população. Para muitas pessoas 

o único brilho que reluzia em suas vidas era o do sol escaldante nas longas jornadas de trabalho. 

A questão econômica, portanto, é tão valorizada e discutida, que acabou construindo um 

imaginário popular, principalmente entre as gerações mais novas da década de 1990 em diante, 

que acreditam na propaganda da produção do feijão como sinônimo de progresso e na 

transformação das terras da região num verdadeiro paraíso. Uma verdadeira mitologia que nos 

deixa tentados a parafrasear Pero Vaz de Caminha94 quando escreveu: nessas terras plantando 

tudo dá, pois, na região de Irecê, prolifera o entendimento de que de forma milagrosa, todos os 

anos a produção ultrapassava os índices anteriores e toda a população vivia em clima de fartura. 

Todavia, não era bem assim que acontecia, e, diferente desse ouro que realmente reluziu para 

uma minoria, o sofrimento e as dificuldades reinavam com muito mais vigor para os pequenos 

produtores, pois em grande medida esses trabalhadores rurais viviam à mercê do clima, 

desprovidos de maquinários, de sementes de qualidades, só lhes restando sua força de trabalho. 

O sofrimento, vivenciado pelos pequenos produtores e pelos trabalhadores rurais em 

geral, aparece de modo muito explicito nas entrevistas. As falas dos nossos depoentes indicam 

que esse sofrimento, em grande parte, resultava em êxodo rural, em que pais de famílias 

deixavam para trás mulheres e filhos e se direcionavam para grandes cidades buscando 

melhores condições. Camarano e Abramovay95, ao estudarem o êxodo rural em consonância 

com o processo de envelhecimento e masculinização da população no Brasil, a partir dos anos 

1950, afirma que “poucos países conheceram movimentos migratórios tão intensos, quer se 

considere a proporção ou a quantidade absoluta da população rural atingida”96, pois segundo 

esse estudo, entre 1960 e 1980 mais de 27 milhões de pessoas aderiram a essa modalidade.  

Muitos habitantes do município de Canarana, devido aos vários problemas enfrentados 

na região, também se lançaram na empreitada do êxodo rural em busca de novas terras, novas 

alternativas. Isso reforça a desigualdade de condições em que os moradores das promissoras 

terras do feijão vivenciaram e reforça o que Guimarães Neto, ao estudar a colonização ocorrida 

no século XX, na região de Dourados, por meio da exploração do café, denominou de “mito da 

 
94 Carta de Pero Vaz de Caminha. Ministério da Cultura. Fundação Departamento Nacional. Departamento 

Nacional do Livro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf. Acesso 

em: 23 de nov./2021. P. 14. 
95CAMARANO, Ana Amélia; ABRAMOVAY, Ricardo. Êxodo rural, envelhecimento e masculinizarão no Brasil: 

panorama dos últimos 50 anos. Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA. Rio de Janeiro. 1999. 
96 Ibidem. P. 6. 
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terra farta e abundante, acessível a todos”97. Os sujeitos entrevistados nesse estudo nos ajudam 

a compreender a veracidade desse mito. Lembremos da fala do senhor Elvado, quando 

anteriormente, nos contou que realizou oito viagens para São Paulo na tentativa de driblar as 

dificuldades que enfrentava na região. É ele quem atesta a existência de mitos, como o 

referenciado acima por Guimarães Neto. Quando questionado se lembrava como era a época 

em que se produzia muito feijão: “produzia muito feijão não, aqui nunca produziu muito feijão 

não, toda vida aqui é seco”98. 

A resposta dada pelo senhor Elvaldo pode aparentar uma contradição se levarmos a sério 

a fama que se estruturou em torno da “Capital do Feijão” e a propaganda generalizada que 

produz a impressão de que todos colheram os frutos do tão falado desenvolvimento. Entretanto, 

se estivermos atentos ao fato de que as desigualdades de condições econômicas e sociais 

também se expressaram nas formas como cada um vivenciou esse período, compreenderemos 

melhor o que nos diz seu Elvaldo. Afinal, já sinalizamos desde o início desse capítulo, a 

importância de nos atentarmos para as experiências, para as vivencias, e não apenas para as 

aparências exibidas no “palco” que se montou em torno dessas questões. Só assim, 

perceberemos que a fala desse senhor faz sentido, pois o “ouro” não estava reluzindo para todos, 

mesmo a partir de todas as políticas implantadas, o pequeno produtor que estava bem distante 

dessa realidade continuava plantando quantidades significativas apenas para o consumo. 

Com uma produção restrita a própria subsistência, esses pequenos produtores não 

tinham como expandir sua produção com vistas a uma maior comercialização do excedente, já 

que as condições que lhes eram dadas não eram favoráveis. Muitas vezes, plantavam em terras 

pouco férteis, desprovidas dos benefícios proporcionados por investimentos que a não 

concessão do financiamento, ou a imposição de juros altos, os deixavam de fora e nesse sentido, 

mais vulneráveis aos fatores climáticos, como atesta dona Valda ao informar que, “o pobre 

plantava no máximo meio saco de feijão”99, ficando sempre a mercê do tempo, da chuva, era 

um olho no céu e outro na terra, nem todos os anos chovia da mesma forma, tinha ano bom, 

mas tinha também os ruins, tinha ano que não se produzia por falta de chuva, tinha ano que se 

perdia tudo por chuva em excesso, uma verdadeira luta. Por isso, ao florescer o feijão, florescia 

 
97GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. A lenda do ouro verde: política de colonização no Brasil contemporâneo. 

Cuiabá. UNICEN. 2002. p. 25. 
98 Entrevista do senhor Elvado Lelis, (Pacau), 67 anos, Povoado de Umburana do Querê, entrevista única, dia 27 

de mai/2021. 
99 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida no dia 24 de mai/2021 e 19 de nov/2021. 
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também as expectativas em torno do viver, pois esse viver estava definido por situações bastante 

complicadas.  

Quando trabalhamos com as experiências dos seres humanos expressas nas suas 

oralidades, algo muito importante a se dizer, é que as informações fornecidas pelos depoentes 

vão muito além da linguagem falada. Portelli, por exemplo, ao trabalhar com a história oral 

como sendo um gênero, chama a atenção para um aspecto que todo pesquisador precisa 

observar minunciosamente em suas pesquisas, a linguagem corporal100. Guimarães Neto, ao 

realizar entrevistas com colonos que migraram para o que ela chama de terras “fantásticas” da 

Amazônia em busca de melhores condições de vida, nos assegura que:  

Os métodos de abordagem aos colonos para as entrevistas estavam em sintonia 

com a emoção, atendendo as solicitações da sensibilidade, o cuidado e o 

respeito com as histórias do outro. Toda essa prática possibilitou outras 

leituras que projetaram em gestos, sinais e linguagens nem sempre audíveis 

[...]101  

 

Levando essas observações em conta, conseguimos perceber que as falas dos nossos 

entrevistados, expostas acima, revelam muito de suas experiências, dos seus sofrimentos, das 

suas dores e anseios. São falas marcadas por muita convicção, em que os gestos com as mãos, 

a expressão facial, as marcas presentes na memória apontam uma dor vivenciada. 

São também as falas desses depoentes que atestam nossas impressões de que boa parte 

dos investimentos que foram disponibilizados, dificilmente chegavam ao pequeno produtor. 

Dos entrevistados e entrevistadas ouvidos, apenas dona Valda e seu Francisco relatam alguns 

poucos projetos governamentais aos quais eles tiveram conhecimento. Segundo dona Valda, 

seu marido, apelidado de seu Gué, chegou a receber do Banco do Brasil de Cafarnaum, durante 

três anos (1988, 1989, 1990), recursos para serem utilizados nas lavouras. Todavia, mesmo com 

esse auxilio, constatamos nas lembranças dessa pessoa uma série de dificuldades encontradas 

com relação ao pagamento desse empréstimo. De acordo com dona Valda, “o Banco dava o 

dinheiro pá plantar, e, e ai ele plantava, ai, eu alembro que ele trabalhou três anos, dois ano, um 

ano produziu que ele pagou o Banco completo, e dois anos o Proagro cubriu, o Proagro do 

Banco cubria.”102.  

 
100PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. Tradução Maria Terezinha Janine Ribeiro. Projeto História. 

São Paulo. (22) de jun/2001. p 16. 
101GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. A lenda do ouro verde: política de colonização no Brasil contemporâneo. 

Cuiabá. UNICEN. 2002.  p 22/23.  
102 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de maio/2021 e 19 de nov/2021. 
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A informação dada por dona Valda, indica que não havia uma política compatível com 

as condições necessárias para que os pequenos agricultores pudessem pagar o financiamento 

concedido. Logo, os bancos não tinham interesse em estender os empréstimos para esse grupo. 

A menos que tivessem instrumentos que fizesse com que os que tomavam o empréstimo 

arcassem com o pagamento previsto, a exemplo do que pressupõe a fala do senhor Francisco103 

ao afirmar que ele mesmo nunca teve a sorte de receber o abono (do PROAGRO), todas as 

vezes que foi beneficiado, teve que pagar cada centavo, independentemente do nível da 

produção, o que nos revela uma grande variedade de situações vivenciadas por eles.  

Muitas vezes, esses trabalhadores não tinham sequer acesso às informações sobre os 

projetos que estavam em cena. Um bom exemplo é a fala de dona Angélica, residente do 

povoado de Lagoa Velha que, quando questionada sobre a existência de algum auxílio, algum 

projeto do governo, diz não saber, sequer, se existia governo: “eu acho que nem tinha 

governo”104. O que aponta não só para um distanciamento expressivo entre o pequeno produtor 

e os investimentos que foram direcionados a produção da região de Irecê, mas a ausência do 

Estado e dos poderes públicos, inclusive municipal, de forma mais ampla, na medida em que 

essa ausência era tão palpável para dona Angélica. 

As falas dos depoentes, portanto, expressam de modo evidente o sofrimento desses 

trabalhadores, a precariedade das suas condições de trabalho, pois desprovidos de maquinário, 

de assistência técnica e investimentos, viviam a mercê das condições climáticas, e 

diferentemente da ideia que se tem, de que todo ano reinava a prosperidade, em suas falas 

constantemente aparece “nem todo ano era bom”. O que nos leva a concluir que a vida do 

pequeno produtor era extremamente difícil, exigindo um verdadeiro “jogo de cintura”, 

buscando, assim, inúmeros meios para driblar os problemas.  Um exemplo dessas estratégias 

para contornar as dificuldades pode ser encontrado nas informações que Duarte nos dá: 

O agricultor planta em seu estabelecimento, por menor que seja a área arável 

disponível, todos os produtos que lhe possam fornecer lucros. [...] em uma mesma 

parcela, cultiva juntos, o milho, o feijão, a mamona, o algodão. Esta é uma maneira 

de o lavrador defender-se contra possível malogro nas lavouras, pois se houver 

deficiência pluviométrica o que afetará certos produtos como o feijão e o milho, outros 

menos exigentes quanto à umidade, como a mamona, resistirão à seca, possibilitando 

salvar parte da colheita.105  

 

 
103 Entrevista com o senhor Francisco Marques, 90 anos, povoado de Lagoa da Bananinha, entrevista única, 29 de 

out./2021.  
104 Entrevista da senhora Ângelica, 94 anos, Povoado de Lagoa Velha, entrevista única, dia 30 de maio/2021.  
105 DUARTE, Aluízio. Irecê: uma área agrícola ‘insulada’ no Sertão Baiano. Revista Brasileira de Geografia. Ano 

XXV, N° 4 Out/Dez. 1963. p. 461. 
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A desigualdade de condições para a produção envolvendo os pequenos produtores 

também se expressa, como era de se esperar, no uso do maquinário. No capítulo anterior 

mostramos uma tabela106 que apresentava o crescimento do número de tratores e arados 

disponíveis tanto no município de Irecê, quanto na região para o período de 1950 até 1985. Os 

números apontados por Rubem para 1970 confirmam que o expressivo aumento desses 

maquinários apresentados na tabela referida, não era extensivo aos pequenos produtores, uma 

vez que havia na região, conforme esse autor, um trator para cerca de 306 pessoas em atividades 

agropecuárias, e que cinco anos depois já era um trator para cada 137 pessoas107. Tomando 

esses dados como referência é possível perceber o pouco que esses produtores se beneficiavam. 

Imaginando que 306 pessoas resolvessem arar a terra com um trator, não teriam, igualmente, 

mais de um dia para fazer o serviço. A situação parece melhorar nos cinco anos posteriormente 

citados, o que não significa uma mudança maior na ampliação das condições de acesso a esse 

tipo de serviço. 

Logo, os dados acima também indicam que muitas pessoas ficavam a margem desse 

processo mais automatizado. Enquanto uns faziam uso de grandes hectares de terras acessando 

um trabalho facilitado por tratores, outros trabalhavam em suas pequenas propriedades com 

instrumentos mais rudimentares, embora de uso tradicional a exemplo da própria enxada, e 

posteriormente, com capinadeiras, uma lâmina de ferro adaptada para ser puxada por tração 

animal. Dona Valda108 moradora do povoado de Detraz do Recife, próximo ao povoado de 

Umburana do Querê, relata que os primeiros tratores que ela viu chegar em sua localidade, 

resultou de um processo de muita luta, e que estes só começaram a circular por essas áreas 

depois que o senhor Cláudio Felix de Sá, morador de Umburana, se tornou prefeito de Canarana. 

Fato este que reforça nossos argumentos acerca da desigualdade no acesso a esses recursos, 

pois, considerando o mandato do prefeito citado, que durou de 1889 a 1992, revela que a 

chegada dos primeiros tratores em Canarana ocorreu muito depois do período indicado como 

demarcador do aumento do uso desse tipo de maquinário. Ou seja, só confirma o quanto era 

desigual e atrasada a disponibilização desses instrumentos para a população carente. De tal 

forma que segundo a depoente, o primeiro trator que preparou a sua terra no fundo de sua casa, 

virou atração comunitária, atestando a “novidade” do recurso. 

Alembro que a primeira vez que arou, arou uma terra que nois tem aqui nesses fundos, 

tinha, tem quatro tarefa de terra ai né, [...] o primeiro trator veio de fora, não era daqui, 

 
106 Consultar Tabela pagina 17.  
107 RUBEM, Jackson. Irecê: História, Casos e Lendas; história,        documentário.   Salvador: Bureau, 1997. p. 

207-208. 
108 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de maio/2021 e 19 de nov/2021. 
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mais eu não alembro mais de onde era o trator, minha cabeça tá muito fraca, ai agora 

que sei que hora que foi que esse trator entrou nessa roça pá arar, se tu vê a alegria da 

meninada, oia nã ficou um menino dessa vizinhança aqui, nesse tempo era pouca gente 

que morava aqui, mais saiu tudo quanto foi menino aqueles que já caminhava tudo e 

veio oiá o trator.109 

 

Segundo essa mesma senhora, “o agricultor de primeiro era tudo sufrido, que se fosse 

no tempo de hoje, o povo morria tudo de fome”110. Era uma vida distante da realidade que 

estava sendo propagada, distante dos tratores e arados. O trabalho era realizado todo de forma 

manual, a plantação, por exemplo, se dava através da abertura de “covas” por meio de enxadas, 

buracos feitos no meio da roça seguindo uma certa sequência e espaçamento, em linha reta, as 

“carreiras”, os “riscos” de feijão, posteriormente vinha outra pessoa, em grande maioria os 

filhos, segurando as “cuias”, recipientes em alguns casos feitos de cabaças, contendo as 

sementes que seriam plantadas. Era o processo de jogar as sementes nesses buracos e enterrá-

las, uma labuta coletiva, envolvendo toda a família. 

Muitas vezes, essa forma coletiva de trabalho, envolvia todos os familiares, 

independentemente da idade. Dona Maridete111 informa que o demarcador para uma criança 

ingressar na lida da roça, não era a sua idade ou o seu tamanho, mas o simples fato de aguentar 

puxar uma enxada, relatando que em sua casa, seu pai havia até mesmo comprado enxadas 

pequenas para facilitar o trabalho dos seus irmãos menores, e que quando estes iam crescendo, 

evoluía-se para uma enxada maior e, consequentemente, outro filho menor assumia o posto 

anterior.  De acordo com ela: “de mamano a caducando, todo mundo tinha que ir para roça”112. 

As etapas da vida humana, infância, adolescência, juventude, não seguiam padrões de idade, 

eram delimitados pelas relações de trabalho. 

 

3.2 - AS MÃOS CALEJADAS 

 

A vida dos pequenos produtores de feijão se resume verdadeiramente em uma labuta 

diária. Um trabalho extremante penoso, que pode ser observado na imagem abaixo. Trata-se de 

uma fotografia que foge um pouco do recorte temporal abordado neste trabalho, uma vez que 

seu registro é referente à colheita do feijão no ano de 2020 no povoado de América, município 

 
109 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de maio/2021 e 19 de nov/2021. 
110 Idem. 
111 Entrevista da senhora Maridete Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividida em duas 

partes, concedida nos dias 19 de maio/2021 e 19 de nov/2021. 
112 Idem. 
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de Canarana, entretanto, nos possibilita atiçar a imaginação em relação às questões e ao período 

do nosso estudo, dada as permanências identificadas nesse tipo de trabalho. 

 

 

Figura 3: O processo manual de arrancar o feijão 

 

Cabe destacar que sua escolha se deu de um modo muito particular e proposital, com o 

objetivo tanto de estimular a imaginação, como dito acima, quanto promover uma 

problematização, pois nos permite observar que nos tempos atuais, em que o nível tecnológico 

é expressivo, o plantio e colheita do feijão, em algumas propriedades, sobretudo nos pequenos 

lotes, continua dependente de um trabalho manual. Os trabalhadores permanecem submetidos 

a uma jornada de quatro horas de trabalho agachados, arrancando os “riscos” de feijão, tendo 

apenas alguns minutos de descanso para tomar café, sendo esses minutos, o único “horário de 

esticar as costas” como eles falam. Considerando, que essas condições se fazem presentes na 

atualidade, nos perguntamos se em anos anteriores, a dependência e as dificuldades 

provenientes desse mundo do trabalho se davam em intensidades ainda maiores? 

Em relação aos trabalhadores, representados nesse estudo pelos depoentes, as marcas 

desse tipo de trabalho são evidenciadas em seus corpos. A mais visível se expressa nas mãos 

calejadas. Calos provocados pelos instrumentos de trabalho, além de outras lesões que podem 

ser associadas diretamente a planta do feijoeiro. Dentre as espécies cultivadas, o baje roxa, por 

exemplo, espécie muito utilizada atualmente e que chegou na região já em meados do apogeu 

econômico, possui uma vagem com ponta bastante afiada que machuca as mãos, ao ponto de 

sangrar. Dona Valda confirma que a luta era tanta, que a partir de um determinado momento, 



45 

 

calejava-se tanto as mãos que os furos nem eram mais percebidos: “as mão já era tudo grossa 

de tanto trabalhar [...]”113. Ela também conta que devido a esses ferimentos, nessa época era 

constante o desenvolvimento de algumas doenças que afetava os dedos, como o panariz114. 

Inclusive essa senhora possui um dos dedos da mão aleijado, cuja causa ela atribui diretamente 

a esses problemas, afirmando que tudo isso era fruto da luta cotidiana. 

A esses homens, mulheres e até mesmo crianças e adolescentes, envolvidos na labuta 

da terra, numa rotina desprovida de recursos mecânicos, restava à força de trabalho, tanto que 

se formos citar um dos instrumentos mais utilizados nesse período, a enxada ocupa o primeiro 

lugar. Ela era utilizada para preparar a terra, para abrir as covas, buracos usados para plantar a 

semente, e para capinar, pois quanto mais limpa a roça, maior o desenvolvimento do feijão e 

melhor a sua produção. 

Seu Francisco,115 conhecido como Titico, morador do povoado de Lagoa da Bananinha 

que faz fronteira com o munícipio de Cafarnaum116, assegura que só a partir da década de 1970 

começou a circular em sua localidade, a máquina de mão, um instrumento mecânico que ainda 

dependia do trabalho manual. Essa máquina, de certa forma revolucionou o cenário retratado 

ao aumentar a produção e diminuir consideravelmente o tempo de trabalho, mas, conforme o 

depoente, nem todos conseguiram adquiri-la logo de início, tanto que segundo ele, aqueles que 

a possuíam acabavam até ganhando um certo status, porque refletia a sua situação econômica.   

Ao facilitar as condições do trabalho, a máquina de mão, um simples objeto de trabalho, 

despertou, entre os trabalhadores, uma discussão curiosa e significativa, pois indica a noção e 

a relação que esses trabalhadores possuíam com o trabalho. “Acostumando,” ou melhor, 

forçados a se acostumarem com a situação problemática vivenciada, muitos trabalhadores não 

possuíam condição de comprar esse aparelho, e outros tantos não se esforçavam para adquiri-

lo em função do preconceito que acabou se propagando nos anos iniciais da utilização desse 

mecanismo, uma vez que passou a ser visto como um trabalho realizado por preguiçosos. O que 

demonstra a forma como no mundo do trabalho, a preguiça é estigmatizada e aqueles vistos 

 
113 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de maio/2021 e 19 de nov/2021. 
114 Conhecido cientificamente como panarício, é uma doença que se dá na ponta dos dedos, geralmente provocada 

por bactéria, causando uma dor intensa e latente. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-

br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/doen%C3%A7as-das-

m%C3%A3os/panar%C3%ADcio. Acesso em: 19 de nov/2021. 
115 Entrevista com o senhor Francisco Marques de Souza, 90 anos, povoado de Lagoa da Bananinha, entrevista 

única, 29 de out./2021.  
116 Sobre esse aspecto é oportuno levantar a hipótese de que devido essa proximidade, provavelmente em muitos 

outros municípios da região a realidade desses trabalhadores e trabalhadoras era a mesma. 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/doen%C3%A7as-das-m%C3%A3os/panar%C3%ADcio
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/doen%C3%A7as-das-m%C3%A3os/panar%C3%ADcio
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/doen%C3%A7as-das-m%C3%A3os/panar%C3%ADcio
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como preguiçosos, se tornam indivíduos que fogem a lógica que estruturava as relações nesse 

espaço.  

   

117 

Figura 4: Plantadeira manual  

 

Como vimos, não eram só os tratores que facilitavam a vida dos trabalhadores, a 

chamada plantadeira manual, popularmente conhecida como máquina de mão, também atendia 

a esse propósito, mas ainda assim não era acessível a todos. É o senhor Titico118, quem confirma 

o contraste das condições presentes nessa região, pois enquanto uns já faziam uso de tratores, e 

outros já possuíam plantadeiras manuais, a grande maioria estava à mercê das enxadas. 

O processo de colheita do feijão era ao mesmo tempo o momento mais esperado e o 

mais temido pelos trabalhadores e trabalhadoras, pois, diferente do plantio que permitia para 

alguns, o processo automatizado, a colheita se dava de forma totalmente manual. Os pés de 

feijão eram arrancados como demonstra a imagem acima, deixados no meio da roça, e só 

posteriormente, ao final do processo, com o auxílio de um lençol, se fazia uma “troucha”, em 

que os pés de feijão eram ajuntados, amarrados e carregados na cabeça para os terreiros, como 

pode ser observado no resumo feito por Dona Valdelice: “ia colocando os moi, os moião que 

nois ia rancando no meio da roça e fazendo aqueles moião, aquelas rodas, ai agora ia panhando 

e botando na coberta, marrava ai um arribava na outra e ia levar pu terreiro”119 

 
117 Fotografia retirada no povoado de Umburana do Querê. 
118 Entrevista com o senhor Francisco Marques de Souza, 90 anos, povoado de Lagoa da Bananinha, entrevista 

única, 29 de out./2021.  
119 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de mai. e 19 de nov. 2021. 
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Transportado conforme a forma descrita, o feijão colhido era colocado em espaço plano 

no meio da roça, ou próximo das casas, nos terreiros, para que ali pudesse secar. Após a secagem 

usando um instrumento denominado de “cabão”, formado por uma base de madeira ligado a 

pedaços de pneus cortados, ou mesmo pedaços de ferros, procedia-se com a “bata do feijão”. O 

que significa que o “cabão” formava uma espécie de chicote e tinham a função de bater o feijão, 

para que ele soltasse da vagem e pudesse ser soprado a fim de retirar impurezas, ser ensacado 

e vendido. 

No que pese as difíceis condições para realizar essas tarefas de forma totalmente manual, 

esses trabalhadores e trabalhadoras também encontravam espaços para exercitarem a 

solidariedade, para a diversão como se verifica nas tarefas coletivas, nas ocasiões festivas 

demonstrando que o cotidiano do trabalho não era espaço apenas de dor e sofrimento. Ele 

também comportava uma associação entre labuta e divertimento, como podemos verificar no 

próximo tópico.   

 

3.4 AS NOITES DE ALEGRIA: UM REFÚGIO EM MEIO À LABUTA DE TODO DIA 

 

A cultura rural, segundo Oliveira120, é um aspecto importante a se estudar ao analisar a 

vida de trabalhadores rurais, pois ela se traduz em práticas na experimentação do viver no 

campo. Essa experimentação da vida nas roças, inserido no recorte temporal e espacial aqui 

trabalhado, precisa ser visto como uma expressão que se dava de várias formas, pois mesmo 

com todas as dificuldades enfrentadas diariamente, os trabalhadores e trabalhadoras 

encontravam formas de contornar a situação penosa que a lida e as condições precarizadas lhes 

inscreviam. Por isso, o sofrimento nem sempre pode ser visto como estado permanente de 

infelicidade, e segundo o autor citado, a rotina penosa de trabalho também estava ligada 

diretamente a momentos de lazer. 

Aliás, as festas, a diversão, o lazer, constituem aspectos recorrentes em quase todas as 

entrevistas, indicando que era algo significativo, profundamente associado ao trabalho. É 

possível imaginar o peso desses momentos quando constatamos o saudosismo que atravessa as 

falas que remontam ao tempo passado. As falas nostálgicas não deixam dúvidas de que eram 

esses momentos que amenizavam as duras condições de vida e trabalho: “era um tempo difícil, 

 
120 OLIVEIRA, Alex de Jesus. (Sobre) vivendo em tempos de crise: Memória e cotidiano dos trabalhadores rurais 

de São José do Itaporã, Bahia (1970 -1980). Dissertação( mestrado) – Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento. 

2012. p. 110. 
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muito difícil, mas era um tempo bom”121. O senhor Titico, por exemplo, avalia que em sua 

trajetória de vida, esse tempo foi um dos melhores. Ao fazer essa observação e tratar desse tema 

foi possível observar que sua face se iluminou e seus olhos e sorriso deixaram entrever uma 

saudade por aquilo que foi experimentado nas labutas da vida, da união familiar, dos laços de 

solidariedade.  

Nesse sentido, a lida na roça andava lado a lado com momentos de diversão. Assim, a 

partir do estudo realizado por Mirian Carvalho Miranda, que analisou a vida dos trabalhadores 

roceiros de Araci-Ba, e como estes ressignificaram o viver diante das experimentações 

desenvolvimentistas de açudagem e da monocultura sisaleira entre os anos de 1953 a 1984, 

constatamos a relevância de darmos atenção para as relações sociais, materiais e simbólicas que 

estavam em constante mudança dentro desse cenário e, sobretudo, como os modos de trabalhar 

e de celebrar estavam imbricados122.    

Ainda segundo essa autora, “a indivisibilidade entre ‘trabalho e festa’ diz muito a 

respeito de um mundo que o ‘trabalho e a vida’ não tinham, ainda, uma nítida separação”123. 

Para ela é de suma importância realizar estudos levando em conta a temática da história social 

do trabalho, justamente porque ela permite analisar as ações e a reações dos sujeitos no espaço-

tempo perante as determinações e adversidades que atravessam suas vidas. 

Seguindo essa discussão, trilhando o caminho indicado por Miranda, o mundo roceiro 

precisa ser visto como um ambiente regido pelo cotidiano e forjado por condições históricas124. 

Desse modo, muitos desses trabalhadores acabavam se organizando em torno de um mesmo 

propósito, como essa mesma autora assegura, o “acudir o próximo”. Fato este, que inserido 

nessa lógica, influenciava diretamente no exercício da sociabilidade por meio de uma vivência 

coletiva, refletida nos eventos como: adjuntos e mutirões, tanto que essa autora argumenta:  

Nesses espaços, homens e mulheres eram protagonistas de um viver comunitário e, 

portanto exerciam uma relativa autonomia para com a notação do tempo e os 

mecanismos de produção. Ali, recriavam diferentes maneiras de superar as 

dificuldades ao desenvolver mecanismos conjugados de trabalho e festa.125 

 

São aspectos como esses que nos ajudam a compreender, por exemplo, como se davam 

as famosas batas de feijão, tão populares em várias partes da Bahia. Entretanto, cabe destacar, 

 
121 Entrevista com o senhor Francisco Marques de Souza, 90 anos, povoado de Lagoa da Bananinha, entrevista 

única, 29 de out./2021.  
122 MIRANDA, Mirian Carvalho. Os trabalhadores roceiros e as ressignificações do viver: costume, seca e sisal 

em Araci-Bahia (1953-1984). Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS. Feira de Santana, 2018. P. 14. 
123 Ibidem, P. 59. 
124 Ibidem, P. 23. 
125 Ibidem, P 59. 
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que por meio das entrevistas realizadas, esse processo, no caso específico do município de 

Canarana, não acontecia seguindo os mesmos ritos e ritmos relatados para outras partes do 

estado. Conforme os entrevistados, “cada um tinha que se virar com o seu”126.  

Ao que parece, tratava-se de um trabalho realizado, em grande medida, pelos próprios 

donos. Dona Valda relata que ela juntamente com suas duas irmãs, batiam o feijão e o seu pai 

simplesmente carregava, e que posteriormente, quando se casou, seu marido realizava essa 

tarefa apenas com a ajuda dos filhos127. Era, portanto, uma atividade que na grande maioria dos 

casos relativos aos pequenos produtores, envolviam apenas o núcleo familiar e sem a utilização 

de cantorias, nos levando assim a entender que provavelmente a quantidade que era plantada 

por esse público, devido os vários fatores já citados anteriormente, se dava em níveis baixos, e 

que não necessitava de uma grande movimentação para a sua execução.  

O que não significa que essa sociabilidade não acontecia entre os moradores deste 

município. Aquilo que não era efetivado por meio da cultura do feijão, aparece de modo muito 

evidente em outras culturas, como por exemplo, durante todo o processo realizado nas casas de 

farinhas. Lembremos que a farinha e o feijão eram à base da alimentação de muita gente. Com 

isso, por meio da divisão do trabalho, as mulheres ficavam responsáveis por “rapar” a 

mandioca, e os homens ficavam com os serviços mais pesados. Nesses espaços, o contato 

coletivo exprimia situações como as observadas por Miranda. Conversas, “resenhas” e cânticos 

animam a labuta, geralmente coletiva.  

Na casa de farinha, o trabalho conjunto era indispensável, a exemplo da tarefa de “puxar 

a roda”. Tratava-se de um mecanismo utilizado para ralar a mandioca por meio de manivelas. 

A massa da mandioca que resultava desse processo, era prensada para retirar todo o líquido, e 

posteriormente levada para o forno, onde seria torrada. Portanto, um trabalho que necessitava 

da ajuda de muitas pessoas, e que, acima de tudo, deveria ser realizado de forma harmônica, 

sendo assim ritmado por meio de músicas128.  

Além disso, a bata do milho, muito presente nas memórias desses trabalhadores rurais, 

era outro evento que possibilitava a criação de mecanismos superadores das dificuldades, pois 

moças e rapazes organizavam as suas noites, tendo nesses momentos pontos de encontros, que 

eram realizados durante toda a semana, mudando apenas o local. Todos os dias, era uma casa 

diferente em que estes se reuniam as noites, e entre conversas e garrafas de café, a luz de 

 
126 Entrevista da senhora Maridete Batista Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividia em 

duas partes  única, concedia nos dias 19 de maio. e 19 de nov. 2021. 
127 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de mai. e 19 de nov. 2021. 
128 Idem. 
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candeeiros, ou mesmo de fogueiras, enquanto uns batiam o milho com pedaços de pau, outros 

tiravam o “sabuco”, e virava uma verdadeira farra129, fazendo assim desse trabalho um 

momento de labuta e diversão. 

Muitas vezes esse lazer também estava circunscrito à religião e os momentos marcantes 

nas vidas dessas pessoas, seguiam aquilo que aponta Oliveira, em que mesmo o trabalho sendo 

constante, existiam momentos de lazer, festas, casamentos, batizados, que em meio a labuta do 

dia a dia, constituíam-se em tempos de alegria e diversão para as famílias dos lavradores”130. 

Momentos como esses podem ser referenciados como válvulas de escapes, de convivência, de 

sociabilização e de partilha. Oliveira ao trabalhar com as memórias do cotidiano dos 

trabalhadores rurais de São José do Itaporã, na Bahia, durante os anos de 1970 -1980, nos 

possibilita entender a relação lazer/religião, pois os pontos abordados por ele, se aproximam 

muito dos acontecimentos observados no munícipio de Canarana, como podemos visualizar 

abaixo:   

A religião é algo muito importante na vida dos trabalhadores Rurais do São José do 

Itaporã seja como uma forma de buscar transcender a realidade na tentativa de 

encontrar respostas para perguntas que não encontram explicações satisfatórias, ou 

simplesmente como uma maneira de encontrar na transcendência um “aconchego” 

que possibilitem aos mesmos suportar a existência.131 

  

Por meio das entrevistas realizadas, também constatamos que no município de 

Canarana, a religião era algo tão recorrente, que durante a colheita do feijão muitas crianças se 

lançavam na empreitada das “rancas” de feijão, justamente objetivando angariar recursos para 

serem usados, nos primeiros anos, na compra de tecidos, e posteriormente, de roupas que 

chamavam “os conjuntos”, para poderem participar dos novenários, “as noites”, como era 

bastante conhecida as festas de padroeiros132. Os novenários consistiam em nove dias 

consecutivos de oração, de celebração da palavra, de um convívio para além das roças, de 

recebimento de visitas de outras comunidades. O dia que marcava a finalização desse período 

era celebrado com festa e realização de procissões, missas e quermesses. Anualmente, a 

 
129 Entrevista da senhora Maridete Batista Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividia em 

duas partes  única, concedia nos dias 19 de maio. e 19 de nov. 2021. 
130 OLIVEIRA, Alex de Jesus. (Sobre) vivendo em tempos de crise: Memória e cotidiano dos trabalhadores rurais 

de São José do Itaporã, Bahia (1970 -1980). Dissertação( mestrado) – Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento. 

2012. 
131 OLIVEIRA, Alex de Jesus. (Sobre) vivendo em tempos de crise: Memória e cotidiano dos trabalhadores rurais 

de São José do Itaporã, Bahia (1970 -1980). Dissertação( mestrado) – Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia – UFRB, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento. 

2012. p. 152. 
132 Entrevista da senhora Maridete Batista Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividia em 

duas partes  única, concedia nos dias 19 de mai. e 19 de nov. 2021. 
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comunidade organizava uma verdadeira festa em torno desse evento, visto como algo para além 

de um feriado. Era um verdadeiro dia santo, em que até mesmo o trabalho era proibido de ser 

realizado sob pena de pecado.    

Ao analisar os documentos da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, e em especial 

durante o período em que o padre Juca, Monsenhor José Soares França, realizou ações pastorais 

nesse território, na função de vigário, percebemos a relação lazer e religião de modo bem 

evidente. O período das visitas às comunidades se constituía em oportunidades para a realização 

de mutirões de casamento e batizados. Dona Valda133, uma senhora bastante católica, contou 

que logo após ganhar a sua filha caçula, estando ainda de “resguardo” teve que mandar sua filha 

apenas com o pai e os padrinhos para a igreja para ser batizada, visando aproveitar a visita de 

padre Juca à comunidade de Umburana do Querê, caso contrário, perderia a oportunidade e 

teria que esperar a próxima visita para a celebração do sacramento da sua filha. 

Ademais, justamente nessas oportunidades, a celebração dos sacramentos, como 

casamentos e batizados, virava verdadeiras noites de alegrias. A segunda entrevista realizada 

com dona Maridete134, teve a participação de duas irmãs que a visitavam no momento que ela 

era ouvida. Ao tratar do tema das festas, suas irmãs foram complementando as informações 

com lembranças a exemplo da forma como os noivos eram levados para a igreja acompanhados 

ao som de sanfonas, ficando estes na porta da igreja esperando o encerramento da cerimônia 

para conduzir os noivos e todos que ali estavam para os bailes. Esses locais eram preparados 

com palhas de “licuri”, conhecidos como latadas, no qual a festa ocorria até altas horas. 

Segundo essas senhoras, aqueles que possuíam uma condição maior matavam bois, bodes, 

porcos e galinhas para alimentar os convidados ao som de muita música.  

Os costumes, portanto, segundo Miranda, que se refletiam no mundo roceiro de maneira 

muito intensa, podem ser vistos, dentro do contexto da labuta das roças, como um espaço de 

vivência cotidiana amenizada justamente por esses momentos de vida comunitária, repletos de 

criatividade135, de solidariedade, de ajuda, em que os efeitos do sol e das longas jornadas de 

trabalho, segundo Almeida136, não podem ser vistos apenas como uma forma de organização 

 
133 Entrevista da senhora Valdelice Maria de Oliveira, (Valda) 77anos, Povoado de Detrás do Recife, entrevista 

dividida em duas partes, concedida nos dias 24 de mai. e 19 de nov. 2021. 
134 Entrevista da senhora Maridete Batista Lelis, 78 anos, povoado de Umburana do Querê, entrevista dividia em 

duas partes  única, concedia nos dias 19 de mai. e 19 de nov. 2021. 
135 MIRANDA, Mirian Carvalho. Os trabalhadores roceiros e as ressignificações do viver: costume, seca e sisal 

em Araci-Bahia (1953-1984). Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS. Feira de Santana, 2018. P. 61. 
136 ALMEIDA, Moreira Suzana. Memórias e imagens do sertão: trabalho, cotidiano e solidariedade em Riachão 

do Jacuípe, Bahia, 1960-1970. IX SEMOC. UCSAL. Salvador. Out/2006. P. 2.  
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do trabalho em relação aos processos de reprodução material, mas sim, como um revigoramento 

das relações indispensáveis para a vivência e a existência desses trabalhadores e trabalhadoras.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do que foi exposto ao longo desse estudo, demonstramos que os trabalhadores 

rurais e os pequenos produtores de feijão do município de Canarana, viviam entre flores e 

espinhos, numa verdadeira labuta diária. Constatamos que o período áureo da produção agrícola 

na região de Irecê, especialmente no município de Canarana constituiu experiência que foi 

vivenciada e experimentada por um público que geograficamente estava inserido no contexto 

da Capital do Feijão, mas que simbolicamente e na prática vivia à margem, na periferia, 

colhendo poucos frutos dessa produção.  

Concluímos que sem a participação desse público, aqueles que verdadeiramente 

estavam não só com as mãos, mas com toda a sua vida entranhada no processo da produção, ou 

seja, os pequenos produtores e trabalhadores rurais, dificilmente essa região chegaria aonde 

chegou. Não basta a exibição de dados e gráficos indicando os números dessa produção, é 

preciso dar espaço para que as vozes de quem contribuiu sejam ouvidas, ou melhor, é preciso 

dar cara, nome e sobrenome a essas pessoas. As estatísticas econômicas podem ser 

evidenciadas, mas não devem prescindir do registro do árduo trabalho necessário para a 

construção delas. 

As vivência desses homens e mulheres, portanto, se constituíram enquanto formas de se 

organizarem dentro desse cenário, que não foi pensado e preparado para eles, mas sim visando 

atender as demandas do capital, como um verdadeiro jogo. Diante disso, suas lutas e labutas, 

as dores e as alegrias, as flores e os espinhos faziam parte de suas vidas, pois diferente do ouro 

que estava reluzindo para alguns, muitos continuaram presos a uma lógica exploratória, com 

suas mãos calejadas, com o que conhecemos hoje como lesão por esforço repetitivo. Porém, 

devido à relação intrínseca entre vida e trabalho, suas memórias se dividem em dois extremos, 

o sofrimento da roça X a alegria que os companheiros da roça forneciam.  

Por meio desse estudo, concluímos que o mais importante não é mirar os índices de 

produção e desenvolvimento alcançados, mas, identificar e valorizar o trabalho, as ações, as 

experiências daqueles que efetivamente fizeram com que esse sucesso se tornasse real. E mais, 

é preciso compreender os limites desses projetos e questionar a propaganda que busca colocá-

los na condição genérica de que todos colhem seus benefícios de forma igualitária.  

Além de demonstrar aspectos relativos às condições de vida e trabalho dos pequenos 

produtores, trabalhadores e trabalhadoras rurais de Canarana, este estudo pode servir como 

proposição de caminhos diferentes para as novas gerações da região de Irecê, e em especial do 

município aqui estudado, pois muitos tem se orgulhado simplesmente, do fato de habitar nesse 
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território. Esse orgulho se baseia, sobretudo, no prestígio que a Capital do feijão ainda sustenta. 

Para muitos, a fama da terra do feijão ainda prevalece. 

Outra conclusão desse trabalho, reside no reconhecimento de que a região de Irecê no 

período retratado, 1950-1980, ocupou um posto bastante significativo com relação a produção 

de feijão, entretanto, cabe ressaltar que todos os esforços para que esse produto fosse produzido 

em larga escala, principalmente pelos grandes produtores, levou a uma exaustão das terras. A 

partir de 1980 com a diminuição dos índices pluviométricos, provavelmente fruto do alto índice 

de desmatamento, consequência cada vez maior do aumento das terras produzidas ocorreu 

queda constante dessa produção aprofundando ainda mais as dificuldades que já eram 

marcantes na vida dos pequenos produtores. O agravamento dessas condições e os limites 

impostos ao processo de produção em larga escala influenciou medidas de substituição da 

cultura do feijão. Atualmente poucas pessoas ainda se arriscam a plantar feijão, passando assim, 

a viver da produção da mamona, devido a sua resistência em tempos de seca e a possibilidade 

que ela dá com relação ao se armazenamento para aproveitar o período de melhor preço para 

comercialização desse produto. Mas isso é tema para um próximo trabalho. 
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ANEXO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

  Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador 

responsável o(a) aluno(a) de graduação THAILAN DE SOUSA BATISTA, do curso de 

HISTÓRIA da Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS. Tenho ciência de que o 

estudo tem em vista realizar entrevistas com pessoas que estiveram diretamente ligadas ao 

mundo da produção de Feijão no Município de Canarana – Ba, visando, por parte do(a) 

referido(a) aluno(a) a realização de um trabalho de conclusão da graduação intitulada “ENTRE 

FLORES E ESPINHOS: A LABUTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE FEIJÃO DO 

MUNICÍPIO DE CANARANA-BA, 1960-1980”.  Minha participação consistirá em conceder 

uma entrevista que será gravada e transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de 

pesquisa acadêmica e que os dados obtidos serão divulgados com prévia autorização, 

obedecendo todas as metodologias estipuladas pelo campo da História Oral, respeitando sempre 

as questões éticas. O aluno providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu 

conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando 

quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta participação.  

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Canarana- Ba, ___ de _________ de 2021. 

 

 


