
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA    

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM 

CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE - PPGM 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

MARIA APARECIDA PEREIRA VITORIO  

 

 

HISTÓRIA AMBIENTAL DE QUILOMBOS: O CASO DAS TERRAS DE PRETO DA 

MATINHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA 

2015 



  

2 

 

MARIA APARECIDA PEREIRA VITORIO  

 

HISTÓRIA AMBIENTAL DE QUILOMBOS: O CASO DAS TERRAS DE PRETO DA 

MATINHA  

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Modelagem em 

Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) 

da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). 

Orientadora: Profª Drª Marjorie Cseko 

Nolasco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA 

2015 



  

3 

 

MARIA APARECIDA PEREIRA VITORIO  

 

HISTÓRIA AMBIENTAL DE QUILOMBOS: O CASO DAS TERRAS DE PRETO DA 

MATINHA  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Modelagem em 

Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) 

da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). 

 

 

 

Data _______∕________∕___________ 

Banca examinadora  

 

Profª Drª Marjorie Nolasco  

Prof. Dr. Adriano Figueiró (UFSM) 

Prof. Dr. Rodrigo Osório (UEFS) 

Prof. Dr. Marco Barzano (UEFS) 



  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos 

meus sobrinhos- Ester, 

Natan, Daiana, Samuca e 

Narley- que na inocência 

dos seus sorrisos me 

estimulam a alçar novos 

horizontes.  



  

5 

 

Agradecimentos  

Agradeço primeiramente a Deus por me permitir estar aqui e ter 

coragem para seguir em frente. 

Agradeço aos meus pais, Miguel e Cosma pelo apoio dispensado nos 

estudos mesmo quando essa realidade constituía apenas um projeto de 

criança curiosa.   

Agradeço aos meus irmãos pela compreensão e ajuda nos momentos 

necessários.  

Agradeço ao meu esposo Léo por me apoiar nesse momento importante 

da minha vida.  

Agradeço ao professor João Henrique, meu primeiro contato nesta 

empreitada no mundo da pesquisa, sendo este, na época, professor da 

disciplina Pesquisa Orientada no curso de Bacharelado em Geografia. 

Agradeço a minha orientadora Marjorie pelas palavras necessárias nos 

momentos em que eu precisava me “orientar”.  

Agradeço a todos os egressos da turma VII da qual faço parte; em 

especial minha gratidão a Arnaldo, Soltan, Marcos, Aline que em muitos 

momentos me ajudaram principalmente com palavras estimulando a seguir em 

frente, a erguer a cabeça e não desistir.  

Agradeço a família PPGM pelo apoio dispensado em todo momento. 

Agradeço aos moradores do distrito de Matinha por fornecerem 

informações para a realização deste trabalho, tanto aqueles que fizemos a 

entrevista quanto aqueles que nos ofereceram informações em conversas 

informais. 

A minha eterna gratidão a Sr. João (Vovó) e a Vô Elias, ambos in 

memorian pela grande contribuição na história do meu lugar.  

 

 

 



  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De tudo, ficaram três 

coisas: a certeza de que 

ele estava sempre 

começando, a certeza de 

que era preciso continuar e 

a certeza de que seria 

interrompido antes de 

terminar. Fazer da 

interrupção um caminho 

novo. Fazer da queda um 

passo de dança, do medo 

uma escada, do sono uma 

ponte, da procura um 

encontro.” 

 

(Fernando Sabino) 



  

7 

 

HISTÓRIA AMBIENTAL DE QUILOMBOS: O CASO DAS TERRAS DE PRETO DA 

MATINHA  

 

Resumo 

Este texto é o resultado da pesquisa realizada durante a realização do 

Mestrado. Neste estudo discutimos como os povos remanescentes de 

Quilombos realizaram as modificações ambientais ao longo da sua história de 

ocupação nas terras de pretos da Matinha, levando-se em conta o processo 

marcado por uma cultura alicerçada nos costumes e práticas afro-brasileiras. 

Nesta trajetória aprofundei o meu conhecimento sobre a historia da qual faço 

parte, tendo os relatos da memória das pessoas mais antigas da minha 

comunidade para desenvolver esta pesquisa; assim sendo neste estudo serão 

apresentadas as diferentes relações entre o homem e os recursos naturais 

existentes bem como as relações existentes entre eles próprios considerando o 

ser quilombola e estar no semiárido, com isso destacamos o papel do agricultor 

como gênese para análise. Os principais temas e conceitos utilizados foram: a 

questão quilombola no Brasil; estudos anteriores sobre a Matinha; história 

ambiental e sua relação com a questão ambiental brasileira; e por fim a 

contribuição da memória oral para este estudo. Os resultados obtidos a partir 

da pesquisa nos permitiram concluir que existe uma forte relação entre os três 

povoados podendo ser considerados remanescentes de um quilombo histórico.  

Palavras-chaves: Quilombolas, Memória Oral, modificação de paisagens por 

ação humana. 
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ENVIRONMENTAL HISTORY QUILOMBO: THE CASE OF BLACK LAND OF 

MATINHA 

Abstract 

This text is the result of research undertaken during the course of the Master. In 

this study we discussed how the remaining people of quilombos made 

environmental changes throughout its history of occupation in the lands of black 

Matinha, taking into account the process marked by a culture grounded in 

customs and african-Brazilian practice. This trend deepened my knowledge of 

the history of which I am part, and the reports of the memory of older people in 

my community to develop this research; therefore this study will be presented 

the different relationships between man and the natural resources and the 

relationships between themselves considering the be quilombola and be in the 

semiarid region, it highlighted the farmer's role as the genesis for analysis. The 

main themes and concepts used were: a maroon issue in Brazil; previous 

studies on the Matinha; environmental history and its relationship with the 

Brazilian environmental issue; and finally the oral memory contribution to this 

study. The results from the research allowed us to conclude that there is a 

strong relationship between the three towns can be considered remnants of a 

historical quilombo. 

 

Keywords: Maroons, Oral Memory, modification of landscapes by human 

action. 
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INTRODUÇÃO  

Frente ao caráter de agente modificador do ambiente assumido pelo 

homem, associado à interferência da natureza na consolidação das sociedades 

é possível observar diferentes tipos de paisagens respondendo as diferentes 

formas de apropriação do meio. As interferências humanas produzidas por 

comunidades Quilombolas na dinâmica de uma paisagem ao longo dos anos 

compõe o fenômeno a ser analisado neste estudo, e o distrito de Matinha é seu 

objeto.  

Matinha é o mais novo distrito de Feira de Santana foi criado no ano de 

2008 através de um plebiscito. Conta com 17 comunidades das quais o 

povoado de Matinha dos Pretos é a sede. Em 2012, segundo o IBGE, tinha 

população absoluta de 8.855 habitantes distribuída entre as diversas 

comunidades. 

Este estudo apresenta duas justificativas particulares que endossam a 

sua importância. A primeira está no fato de que nasci e resido no distrito é uma 

resposta social a comunidade; estudar um determinado aspecto da Matinha é 

ao mesmo tempo uma forma de aprender mais sobre o meu lugar de origem e 

também proporcionar a outras pessoas o conhecimento deste lugar abrindo 

possibilidades de novos estudos. Conhecer a historia ambiental do distrito de 

Matinha é também conhecer parte da própria história de Feira de Santana.  

A segunda justificativa para este estudo é a contribuição social que este 

trabalho apresenta no sentido de revelar elementos que estão relacionados ao 

próprio distrito, dissolvidos na cultura ou que ainda fazem parte apenas do 

imaginário dos moradores mais antigos e que os jovens e crianças 

desconhecem; assim sendo o estudo buscará preencher esta lacuna de 

informação tanto em âmbito acadêmico (científico) quanto no que se refere a 

existência de uma bibliografia que remeta a aspectos particulares desta 

localidade.  

A análise integrada entre elementos ambientais e sociais no processo de 

evolução da paisagem possibilitara conhecer e ampliar os conhecimentos 

sobre o local de estudo.  Assim sendo a pergunta norteadora desta pesquisa é: 
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quais os marcos que remetem a uma dinâmica quilombola que foram inseridos 

na paisagem pelo homem ao longo da sua estada nas áreas que corresponde 

aos povoados de Matinha dos Pretos, Candeal II e Jacu e qual a relação 

desses marcos com a transformação da natureza?  

Uma provável hipótese é que a paisagem encontrada hoje apresenta 

diferentes aspectos que estão associados a uma dinâmica de quilombo. Estes 

marcos tanto podem estar facilmente identificáveis no ambiente quanto 

presentes no imaginário das pessoas que desde o momento que começaram a 

ocupar as terras onde hoje estão estes povoados, apropriaram-se dos recursos 

naturais disponíveis em um processo que resultou na modificação da paisagem 

ao longo da história. A compreensão desse processo requer uma análise 

aprofundada da interação entre natureza e sociedade na área de estudo 

escolhida.   

Como objetivo geral pretendemos apresentar um modelo que represente 

a evolução histórica e ambiental da paisagem no distrito de Matinha e sua 

relação com a formação de um remanescente de quilombo. Dentre os objetivos 

específicos destacamos: 

 Consolidar um banco de memórias sobre a formação de um quilombo no 

passado;  

 Apresentar a correlação entre os povoados de Matinha dos Pretos, 

Candeal II e Jacu;  

 Espacializar os principais aspectos/marcos físicos dos povoados de 

Matinha dos Pretos, Candeal II e Jacu; 

 Relacionar as formas de uso com os recursos naturais disponíveis nas 

comunidades; 

 Identificar a partir dos traços na paisagem aspectos e/ou elementos que 

se relacionam com remanescente de quilombo; 
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1. Revisão Bibliográfica 

A apropriação dos recursos disponíveis na natureza ocorre desde que o 

homem era considerado nômade. Quando torna-se sedentário ocorre um 

processo de modificação da paisagem mais intenso e representativo. O homem 

nômade retira da natureza tudo que necessitava para se alimentar. A fixação 

em determinado local conduz ao cultivo de alimentos e domesticação de 

animais promovendo uma revolução na relação homem/natureza que resulta 

no que hoje chama-se de civilização humana.  

A partir do processo de ocupação das terras do distrito de Matinha e da 

conseguinte apropriação dos recursos disponíveis na natureza, as 

modificações passaram a ser cada vez mais intensificadas levando o espaço a 

adquirir organizações mais complexas com paisagens diferenciadas que ao 

longo dos anos foram resignificadas pela sociedade. Nesse contexto a 

dinâmica responsável pela modificação da paisagem está intimamente 

relacionada ao desenvolvimento de práticas agrícolas como marco inicial para 

estas transformações, nesse sentido Ferreira (2010, p.189) destaca que  

a relação entre o homem e a natureza se dá pelo modo como a 

sociedade se organiza para acessar e utilizar os recursos 

materiais e energéticos disponibilizados nas paisagens, ou 

seja, a apropriação das paisagens pelo indivíduo se dá por 

meio da atividade socioeconômica dominante, seja ela 

contemplativa ou materialmente intervencionista.  

Torna-se pertinente entender e aprofundar a relação entre 

homem/natureza como meio de compreender as modificações ambientais 

ocorridas no povoado de Matinha motivadas pela ação antrópica enquanto um 

processo dinâmico e continuo já que “pelo trabalho o homem modifica as 

formas da matéria natural, de modo a satisfazer suas necessidades” 

(BERNARDES e FERREIRA, 2007, p. 18).    

Com o processo de transformação e assimilação dos recursos 

disponíveis na natureza torna-se necessário entender como o homem interage 

com o meio e como as suas práticas revelam a sua postura em relação à 

valorização dos recursos naturais, por exemplo, a existência de abastecimento 

de água pela prefeitura numa dada área reflete na forma como a sociedade se 
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apropria do recurso hídrico local. Nesse sentido as diferentes formas de 

interações entre a sociedade e a natureza refletem em muitos casos as ações 

empreendidas pelos grupos humanos.  

Tendo em vista o delineamento apresentando pela pesquisa alguns 

temas são imprescindíveis para a melhor compreensão do fenômeno estudado. 

Assim sendo discorreremos sobre quatro temas chaves para esta pesquisa que 

são os seguintes: a questão quilombola no Brasil; estudos anteriores sobre o 

povoado de Matinha; nosso estudo de caso: Historia Ambiental; 

etnoconhecimento e memória.  

Os povoados de Matinha dos Pretos e Candeal II são apontados por 

Souza (2011) como terras de pretos segundo os dados do Projeto Geografar. 

Estas duas comunidades assim como a do Jacu apresentam dinâmicas 

relacionadas às características da cultura africana que se manifesta através de 

diferentes aspectos como samba, culinária, a religiosidade; é a partir de tal 

ideia que reforçamos a necessidade de uma discussão sobre os quilombos 

tendo-as inseridas como comunidades tradicionais.  

Ainda como parte do referencial teórico apresentamos os estudos 

desenvolvidos na Matinha; neste tópico expomos as diferentes discussões que 

envolveram a área de estudo destacando-se aqueles que propuseram um 

enredo próximo aquele por nós proposto.  

Com a proposta de apresentar uma discussão sobre a História 

Ambiental, apresentamo-la tanto enquanto um referencial teórico quanto 

metodológico; esta proposta parte da premissa de que a História Ambiental 

constitui uma referência para analise, mas também uma técnica de pesquisa. 

As técnicas propostas para os estudos de História Ambiental apresentadas no 

texto foram empregadas na pesquisa levando-se em conta a proposta de 

apresentarmos a História Ambiental das terras de pretos da Matinha.  

Por fim apresentamos a discussão sobre a importância da memória e do 

etnoconhecimento para os estudos de História Ambiental. Neste tópico 

defendemos o quanto a memória, passada através das gerações, pode 
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contribuir para o fornecimento de informações que por vezes não se encontram 

em papéis.   

1.1 Comunidades tradicionais: um enfoque legal para as comunidades 

quilombolas  

A questão quilombola presente no território brasileiro responde enquanto 

forma de resistência à escravidão vivida por negros oriundos da África que 

retirados forçadamente de seus locais de origem foram duramente hostilizados 

por um sistema opressor onde o cativeiro (ou as senzalas) constituía o único 

espaço de reprodução de sua forma de viver; estes eram escravizados, 

hostilizados e massacrados por aqueles que se diziam seu dono, seu senhor.  

Estes escravizados sequer eram considerados uma parcela da população.  

O fim do sistema escravista não representou o fim da opressão, pois 

restaram ainda muitas injustiças sociais que se materializam nos dias atuais na 

discriminação social, na exclusão econômica, educacional, espacial. Andrade 

(2011, p. 16) afirma que a abolição do sistema escravista em 1888 não 

representou o fim dos grupos quilombolas, pois estes “[...] permaneceram e 

resistiram em suas terras sendo por muitas décadas ignorados pelo Estado 

brasileiro e invisíveis à sociedade” (p. 16). Frente a esta condição emerge na 

sociedade grupos negros que começam a reivindicar seus direitos.  

Como resposta às inquietações provocadas por afrodescendentes é na 

constituição de 1988 que se insere na lei o primeiro passo para 

reconhecimento das comunidades quilombolas.  Assim sendo o Art. 68 

estabelece que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

O DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003 estabelece as 

diretrizes para o reconhecimento, identificação, a delimitação, a demarcação e 

a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades dos quilombos, de acordo com o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. Assim a autodeterminação dos povos 
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constitui o ponto de partida para este reconhecimento conforme pode-se 

entender da definição de comunidades remanescentes de quilombo 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos 

quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 

segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida. (DECRETO N o 4.887, 

DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003) 

As terras ocupadas pelos remanescentes de quilombo hoje e que são 

objetos de reivindicação pela titulação definitiva destes lugares deverão 

atender a necessidade de utilização para a garantia de sua reprodução física, 

social, econômica e cultural. Assim sendo estabelece-se que esteja havendo 

uma utilização efetiva destes espaços.  

Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA as etapas envolvidas no 

processo de reconhecimento das terras que se autoidentificarem remanescente 

de quilombo. O decreto que trata do reconhecimento da comunidade 

quilombola atesta que “a caracterização dos remanescentes das comunidades 

dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade” 

(Art. 2o § 1o, DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003). 

Também compete à Fundação Cultural Palmares acompanhar este 

processo através da competência delegada pelo Ministério da Cultura, 

assistindo e acompanhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da 

identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem 

como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao 

procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste Decreto. 

Tendo em vista a identificação e delimitação das terras ocupadas por 

remanescentes de quilombos o Art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49 de 

29 de setembro de 2008 aponta a intermediação entre comunidade e o INCRA 

como elemento necessário para chegar-se a este reconhecimento, assim 

estabelece que  
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O estudo e a definição da terra reivindicada serão precedidos 

de reuniões com a comunidade e Grupo Técnico 

interdisciplinar, nomeado pela Superintendência Regional do 

INCRA, para apresentação dos procedimentos que serão 

adotados. (BRASIL, 2008, p.04) 

Além do autoreconhecimento da comunidade em relação a ser 

descendente de quilombo, estudos técnicos e científicos são realizados com 

relatórios contendo a caracterização espacial, econômica, ambiental e 

sociocultural da terra ocupada pela comunidade. Gera-se com isso o Relatório 

Técnico de Identificação e Delimitação – RTID (elaborado pela 

Superintendência Regional do INCRA) que o enviará ao Comitê de Decisão 

Regional, para decisão e encaminhamentos subsequentes, conforme consta no 

Art. 9º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49 de 29 de setembro de 2008.  

  A partir da política de reconhecimento, os grupos certificados no âmbito 

rural terão precedência em instituição de políticas a eles direcionadas tendo 

como objetivo a manutenção e reprodução de sua comunidade conforme 

consta no Art. 20 do DECRETO N o 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003 

Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes 

das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos 

competentes tratamento preferencial, assistência técnica e 

linhas especiais de financiamento, destinados à realização de 

suas     atividades produtivas e de infra-estrutura.  

A partir dos decretos e normas publicadas sobre os remanescentes de 

quilombo, percebe-se que importantes conquistas tornaram-se instrumentos 

legais, cabendo a estes grupos lutarem por seus direitos junto às instâncias 

competentes.   

1.2 Terras de preto: o olhar acadêmico sobre a Matinha  

Matinha dos Pretos como é conhecida no meio acadêmico é uma 

comunidade rural do município de Feira de Santana e já foi objeto de estudo 

em diferentes áreas do conhecimento, com temas e discussões pertinentes. O 

povoado faz parte do mais novo distrito de Feira de Santana, também chamado 

Matinha, que foi desmembrado do distrito de Maria Quitéria em 2008. Os 
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trabalhos desenvolvidos nesta área envolveram especialmente os seguintes 

temas: saúde, educação, cultura e organização do espaço.  

Dentre os estudos destacamos aqui a tese de doutorado da professora 

Maria Ângela Nascimento (1997); a dissertação de Mestrado de Elaine Souza 

(2010); o documentário Cantos da Matinha (2004); os trabalhos de Ricardo 

Ferreira dos Santos (2008); Maria Cristina de Jesus Sampaio e Marco Antônio 

Leandro Barzano (2013) e artigos publicados na área de saúde sobre 

diferentes assuntos, a grande maioria vinculados à UEFS.  

Iniciamos nossa analise com a contribuição do documentário Cantos da 

Matinha (2004) utilizado como base de diálogo entre autores e apresentando 

sua compreensão de características particulares do povoado a partir de 

imagens. O fato de ser um produto audiovisual confere uma característica 

peculiar, pois retrata através de imagens fatos e acontecimentos a Matinha. 

Neste documentário é apresentado o dia a dia das famílias rurais que através 

da prática agrícola retiram da terra seu sustento; diferentes atividades são 

destacadas para exemplificar a prática agrícola desenvolvida na roça pelos 

agricultores. Assoma-se a esta característica agrícola a visão de Nascimento 

(1997, p.87) ao afirmar que “Matinha, zona tipicamente agrícola, é 

caracterizada por uma população ativa de pequenos agricultores. Portanto, a 

terra, a família e a habitação formam o núcleo da vida social da população.”.  

Matinha e as comunidades do distrito que são parte deste objeto de 

estudo tem a terra enquanto meio de existir, através dela as famílias 

conseguem extrair alimentos, seja pelo cultivo de algumas culturas seja em 

relação à criação de animais; o homem tem na terra o meio de (re) produção 

de sua forma de vida.  

O documentário destaca o cultivo de milho, feijão e mandioca como os 

principais produtos do distrito e nesse sentido Reis (2010) concorda 

considerando-os cultivos essenciais. O plantio de mandioca e o processamento 

de suas raizes obtendo-se os derivados (farinha, goma, beiju) além da bata de 

feijao (atividade desenvolvida pelos agricultores a fim de tirar a palha das 

vagens do feijão) são destacadas no documentario como espaços de 

cooperaçao entre os agricultores. 
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Estes momentos são marcados por cantorias que embalam o trabalho 

braçal e assim 

Apesar de, normalmente o dia a dia da população de Matinha 

ser dedicado ao trabalho na lavoura, é a rede de relações 

(interpessoais) que faz sua vida social e que constitui o campo 

de amizade, da camaradagem, de mutua ajuda, como também 

o espaço de fofocas, conflitos, brigas. É nessa dimensão que 

ocorre o grosso da sociabilidade cotidiana 

(NASCIMENTO,1997, p. 106)  

A associação da atividade rural, desenvolvida por homens e mulheres, 

agricultores de longa data, com as cantigas marca a interação da prática 

agrícola com aspectos relacionados à cultura; o agricultor que trabalha na sua 

lavoura durante todo o dia é o mesmo que nas tardes senta-se com os amigos 

para prosear, cantar versos e músicas que se relacionam com o seu contexto 

de vida.  

As músicas cantadas pelos agricultores apresentam aspectos da 

vivencia no espaço rural marcando os trabalhos nas lavouras com cantigas que 

se relacionam com o seu dia-a-dia de vida no campo  

[...] ou seja, fazem do labor cotidiano uma expressão rica em 

poesia e musicalidade. Mais do que entretenimento, os 

folguedos e cantos populares são momentos onde as 

comunidades musical-culturais se reúnem e celebram entre si 

costumes e sua própria identidade. (SANTOS, 2008, p. 66)  

Algumas entrevistas compõem o documentário no qual trabalhadores 

rurais contam suas experiências de vida no cultivo da terra. Nelas um dos 

entrevistados, Sr. Marcos (Coleirinho da Bahia) conta o surgimento do grupo 

Quixabeira da Matinha associando-o a atividade desenvolvida no campo. Um 

trecho que merece destaque diz: o grupo da Quixabeira “[...] se diz grupo de 

trabalhadores rurais então os cantos do trabalho também faz parte do dia a dia” 

(Sr. Marcos). (Cantos da Matinha, 2004) 

Nota-se nesse sentido a estreita relação entre a música (manifestada 

através das cantigas, o samba de roda) com o trabalho na roça. Durante todo o 

documentário cantigas embalam as atividades que são desenvolvidas. Além de 
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associar o trabalho na roça com cantigas, a música acompanha toda a 

trajetória de festejos durante o ano com importantes datas que são 

comemoradas associadas ao calendário religioso. 

As atividades, desde o plantio até a colheita, são em sua maioria 

realizados através da ação conjunta entre os agricultores. Participam deste 

processo parentes e vizinhos e com isso forma-se uma rede de solidariedade, 

típica de atividades rurais. Nesta forma de cooperação ocorre o rodízio dos 

trabalhos, cada dia em uma propriedade, até que todos sejam contemplados.   

Em relação ao cultivo de mandioca as imagens apresentadas pelo 

documentário possibilitam identificar a forma tradicional de processamento com 

pouca utilização de tecnologia moderna sendo possível identificar o forno de 

barro utilizado para torrar a farinha.  

Partindo da analise apresentada pelos diferentes estudos é possível 

traçar as formas de locomoção das pessoas pelo povoado; no documentário, a 

análise das imagens permite-nos extrair informações importantes sobre o meio 

de transporte utilizado pela população tendo a carroça destaque como meio 

utilizado para transportar cargas (transporta a mandioca da roça para a casa-

de-farinha). Nascimento (1997) apresenta a bicicleta como o meio de 

transporte muito utilizado pelas pessoas, inclusive por ela, durante sua 

pesquisa; atualmente este meio de transporte vem sendo substituído por motos 

e carros. 

Ampliando ainda a discussão sobre os meios de transportes utilizados 

pelos moradores de Matinha, Souza (2010) identificou em seus estudos que o 

transporte coletivo público (ônibus) é o principal transporte utilizado pelos 

agricultores para se deslocarem de um lugar para o outro.  

Outra informação pertinente que merece ser destacada nesta pesquisa 

refere-se às formas de aquisição de água pela população. As cisternas são 

apresentadas no documentário como a principal forma de obtenção de água 

para o consumo doméstico; Nascimento (1997) complementa esta questão 

apontando que 
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O abastecimento de água em Matinha é feito através de 

cisternas escavadas em cada área residencial. Essas cisternas 

chegam, na sua grande maioria, a ter seis metros de 

profundidade. E época da seca é necessário um novo 

escavamento para brotar água. A água para o consumo é 

retirada através de roldanas manuais (o balde é amarrado 

numa corda e lançado à cisterna), sendo depois puxado para 

fora. Poucas casas têm o sistema movido a eletricidade 

(bomba), que transporta a água através de encanamento para 

os baldes e/ou tanques” (NASCIMENTO, 1997, p.105)  

A religiosidade é marcada por eventos que abrangem tanto a 

religiosidade católica quanto as religiões de descendência afro; as festividades 

começam logo no início do ano com os festejos dedicados aos Reis Magos em 

06 de janeiro; conforme afirma Nascimento (1997) estes festejos eram 

embalados pelo “samba brasileiro”   

As modas cantadas no decorrer do samba brasileiro, que dura, 

às vezes toda a noite e a madrugada, chegando até de manhã, 

em sua maioria são decoradas e “puxadas” por sambadores 

(tocador, compositor, dançarino de samba), e tem 

acompanhamento das pessoas que estão na roda também a 

cantar, a bater palmas, participando, na sua vez, da dança no 

centro do samba de roda. (NASCIMENTO, 1997, p. 117) 

Ainda marcando os festejos religiosos, têm-se as festas dedicadas aos 

santos juninos- Antônio, João e Pedro. Nascimento (1997) alega que  

[...] Adeptos do candomblé/ umbanda também festejam o Santo 

Antônio, através do Orixá Ogum, seu representante. Após as 

oferendas (obrigações) é iniciada aí, o samba caboclo ou seja, 

as pessoas dançam incorporadas com o seu orixá (entidade, 

santo) [...] (p. 118) 

A partir desta analise infere-se a estreita relação entre a religiosidade 

católica e as religiões afros (neste caso candomblé e umbanda). Esta relação 

sugere um elo entre o sagrado e o profano nas festividades, pois “[...] os 

moradores idosos ou os nascidos há mais de 30 anos relembram 

nostalgicamente das festas ‘majestosas’, misturando o sagrado e o profano, 

quando as filhas-de-santos, vestidas a caráter lavavam o passeio da igreja [...]” 

(p.119).   
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O samba cantado e dançado na comunidade se faz presente no 

contexto de festividades realizadas em seu meio constituindo uma fonte 

histórica que se destaca na cultura do povoado de Matinha e, como marca 

disso, 

[...] o samba foi, e continua sendo, um elemento marcante da 

identidade negra afro-brasileira e que com o tempo tornou-se 

um valioso objeto da indústria cultural do comércio 

transatlântico entre a África e as Américas. Portanto, quando 

se pensa no fortalecimento da identidade e da cultura negra em 

Feira de Santana, consideramos importante destacar o samba, 

como forte elemento da africanidade ancestral na cultura do 

Brasil.” (SAMPAIO e BARZANO, 2013, p. 65-66) 

A influência da cultura africana se manifesta em diferentes esferas seja 

ela religiosa ou cultural, conforme pôde ser observado. Analisando-se a 

contribuição dos negros africanos para a culinária é possível perceber que as 

festividades religiosas eram por vezes acompanhadas por um prato típico de 

origem africana. Nos festejos de setembro dedicados aos Santos gêmeos, 

Cosme e Damião, homenageados tanto na igreja Católica quando no 

Candomblé, era comumente servida a comida afro-brasileira chamada de 

“caruru” representando assim um “[...] sincretismo religioso entre o catolicismo 

e o candomblé”. (NASCIMENTO, 1997, p. 119) 

Outra característica importante mostrada pelo documentário diz respeito 

à utilização do pilão (confeccionado a partir do tronco de uma árvore) para 

triturar milho ou refinar o café.  Este foi por muito tempo considerado um 

utensílio culinário essencial na cozinha africana feito de um tronco escavado, 

geralmente de uma madeira macia para que se pudesse fazer uma grande 

cavidade côncava no seu interior bem centralizada. Para utilizá-lo coloca-se 

dentro o produto e bate-lhe com um bastão largo nas extremidades, feito de 

madeira lisa geralmente mais resistente, chamado de “mão do pilão”. 

Em relação à formação do povoado de Matinha dos Pretos os diferentes 

estudos remetem-no a uma característica quilombola. Na entrevista fornecida 

por Sr. Marcos no documentário Cantos da Matinha, este faz referencia a 

existência de um “coito” de escravos fugidos que viria a formar o povoado de 
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Matinha dos Pretos. Este “coito” relaciona-se a um grupo de negros que fugiam 

das fazendas como forma de resistir ao sistema escravista presente na época.  

Em relação a dinâmica escravista do século XIX associado a formação 

do povoado de Matinha dos Pretos Souza (2010) aponta que “no caso 

especifico do povoado de Matinha dos Pretos, nota-se que a sua formação está 

diretamente associada a contextos e escalas mais amplas, tal como os 

aspectos brasileiros, baiano e feirense.” (SOUZA, 2010, p.69). Neste trecho a 

autora enfatiza que o surgimento do povoamento das terras da Matinha não 

acontece dissociado do contexto político-econômico pelo qual o país passava, 

ou seja o período de escravidão, assim sendo há uma influência direta de 

aspectos gerais em escalas locais. 

 Ainda discorrendo sobre o inicio de povoamento da Matinha os antigos 

moradores alegam que a fazenda Candeal possuía alguns escravos e estes 

quando se revoltavam contra seus senhores escondiam-se em uma mata 

cerrada, uma mancha pequena, matinha dando-se assim início ao povoamento 

e daí a origem do nome Matinha dos Pretos (NASCIMENTO, 1997). 

Colaborando para esta discussão Souza (2010) afirma que a memória dos 

moradores mais antigos confirma a existência de escravos na fazenda Candeal 

e “[...] á formação de um aglomerado de negros, tal como foi a concepção de 

quilombos historicamente concebida” (SOUZA, 2010, p.72).  

Em outro estudo é apontado que a partir da fala de alguns moradores 

estes creditam a gênese do atual povoado de Matinha à existência de um “[...] 

quilombo histórico formando nas terras da Fazenda Candeal que por serem tão 

extensas permitiam que os escravos ficassem escondidos dentro da sua 

propriedade em mata cerrada e pequena, daí o nome Matinha [...]”  (SOUZA, 

2011, 1505). A partir destas evidencias é possível concluir que o povoado de 

Matinha apresenta uma ligação com a fazenda Candeal, evidenciando ser este, 

desmembrado desta fazenda.  

  A presença de aspectos culturais, bem como as evidencias presente 

nas falas dos moradores apresentados nos estudos citados como referência  

permite-nos associar nossas considerações às apresentadas confirmando-se 

assim a estreita relação entre a comunidade de Matinha e a existência de um 
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quilombo histórico nestas terras, diante disso apontamos a relevante 

contribuição destes estudos para associação de aspectos importantes do 

povoado com a cultura africana conforme foi evidenciado no decorrer deste 

tópico.  

Sendo um campo de estudo vasto com diferentes pesquisas associadas, 

Matinha dos Pretos apresenta ainda estudos que remetem a questões sociais 

tal como o estudo de Maria Cristina de Jesus Sampaio e Marco Antônio 

Leandro Barzano (2013) intitulado CULTURAS E ESCOLAS NA MATINHA 

DOS PRETOS: relações tecidas no cotidiano. Neste estudo os autores 

apresentam a relação entre a cultura afro-brasileira e a educação referenciando 

a contribuição desta relação para o processo de aprendizado dos alunos 

defendendo que “[...] jovens e crianças aprendem na cultura local de uma 

comunidade, esse repertório é levado para a escola e vira/dobra em 

saberes/temas/conteúdos e é, desse modo, ressignificado.” (SAMPAIO e 

BARZANO, 2013. p. 63). O aprendizado é visto como interações entre o 

educando e o contexto em que este vive, contribuindo para isso, a cultura na 

qual se encontra inserido. Este fator desencadeia um processo de intercâmbios 

que necessita ser explorado no processo de ensino-aprendizagem. Com isso é 

importante destacamos o quanto a cultura local e os reflexos dessa cultura na 

natureza podem ser objeto de estudo tanto para a ciência (um exemplo esta 

pesquisa) quanto para os alunos nas escolas localizadas nos povoados do 

distrito) haja vista a variedade de questões que podem ser discutidas tendo 

como exemplo o próprio espaço de vivencia deste alunado.  

Os autores destacam três aspectos culturais da Matinha para traçar suas 

inferências na relação entre cultura e escola; estes aspectos são os seguintes: 

o samba de roda (incluindo-se aí o grupo quixabeira da Matinha), a produção 

de farinha e a religiosidade (umbanda e candomblé). Em relação ao samba de 

roda este possui o maior destaque, pois “[...] a casa do samba de roda, 

enquanto pontão de cultura, na Matinha dos Pretos, é o espaço que abriga e 

socializa um grande valor cultural na constituição identitária das pessoas desta 

região.” (SAMPAIO e BARZANO, 2013, p. 64). Ainda em relação ao samba 

presente na comunidade é destacado a contribuição do grupo Quixabeira da 
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Matinha que ao cantar samba de roda (de raiz) acaba se consolidando 

enquanto expressão cultural viva, e referência para o povoado.  

O samba de roda está intrinsecamente associado à religiosidade 

conforme pôde ser destacado nos parágrafos anteriores. Neste sentido o 

Candomblé, mais propriamente “[...]  dentre outras manifestações religiosas, se 

singularizou na manutenção de valores e princípios negros na diáspora” 

(SAMPAIO e BARZANO, 2013, p. 67). A religiosidade está assim relacionada 

aos aspectos africanos, seja eles de resistência ou de formas de sobrevivência 

frente à dominação (exploração) portuguesa no Brasil.  

No que diz respeito à tradição do fabrico de farinha os autores destacam 

que esta atividade  

[...] ao longo de muitos anos, faz parte das vivências cotidianas 

das comunidades rurais, principalmente daquelas que são 

remanescentes de quilombo e o ato de fazer a própria farinha 

representava autonomia e essa prática, junto com o pilão 

manual, definiam autossuficiência da família, grupo ou 

comunidade. (SAMPAIO e BARZANO, 2013, p. 66).  

A partir deste estudo pode-se compreender que estes aspectos são “[...] 

manifestações culturais que imbricam a memória, a tradição, a identidade afro-

brasileira e isto contribui significativamente para o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana nas escolas.” (SAMPAIO e BARZANO, 2013, p. 64). 

Nestes termos a cultura local da Matinha é muito rica em aspectos que podem 

servir de exemplos para o estudo da identidade africana no Brasil auxiliando na 

contextualização do ensino nas escolas locais.  

Ainda em relação aos estudos envolvendo a Matinha destacamos 

àqueles relacionados à saúde pública, os quais apresentam aspectos ligados a 

questões odontológicas tal como o trabalho de Macêdo et al (2006) e o trabalho 

de ARAÚJO et al (2009). 

A partir das análises feitas é possível atentar para o fato que diferentes 

estudos sobre o povoado já foram feitos e aspectos de diferentes áreas do 

conhecimento foram contemplados, nossas considerações neste estudo 
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pretende ampliar as discussões ora feitas no intuito de apresentar sobre outro 

viés, comunidades que fazem parte do distrito de Matinha. 

 

1.3 História Ambiental e paisagem: contribuições para a discussão da 

questão ambiental no Brasil  

A temática ambiental vem ganhando destaque nos estudos acadêmicos 

dos últimos 30-40 anos, se insere nas discussões dos diferentes campos do 

conhecimento com intensos debates. Esta notoriedade dada às questões 

referentes à natureza se deve, em grande parte, a crise ambiental vivenciada 

pelo mundo nos últimos, anos proveniente, entre outros aspectos da 

urbanização e do desenvolvimento industrial experimentado pela sociedade 

atual que acaba estabelecendo uma forte pressão sob os recursos naturais. 

Aqui industrial envolve desde atividades do setor primário ao terciário.  

Diante da crescente preocupação com as questões ambientais, surge 

nos Estados Unidos por volta da década de 1970 a Historia Ambiental, campo 

do conhecimento  que se propõe a estudar a dinâmica das atividades humanas 

na natureza, assim sendo Worster (1991) aponta que o principal objetivo da 

Historia Ambiental é aprofundar o “[...] entendimento de como os seres 

humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural e, 

inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com que resultados.” (p. 

200) 

A História Ambiental assume assim uma característica impar “[...] ligando 

explicitamente a história natural à história social e examinando as interações 

entre ambas.” (DRUMMOND, 1991, p. 181).  A partir desta associação 

entende-se que os estudos ambientais apresentam uma interação dialética 

entre elementos naturais e a sociedade.  

O surgimento da História Ambiental está associado a uma discussão 

mais profunda das ciências, pois assumindo uma característica interdisciplinar, 

este novo campo do conhecimento surgiu da proposta inicial de tornar a 

Historia uma disciplina  
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[...] muito mais inclusiva nas suas narrativas do que ela tem 

tradicionalmente sido. Acima de tudo, a história ambiental 

rejeita a premissa convencional de que a experiência humana 

se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos 

são uma espécie distinta e "supernatural", de que as 

consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser 

ignoradas. (WORSTER, 1991, p. 199). 

Diante deste contexto a História Ambiental admite que a natureza, com 

suas variáveis distintas, assumem papéis restritivos às ações humanas. Esta 

característica faz entender que a civilização humana tal como modifica a 

natureza transformando as paisagens, sofre limitações, o que acaba 

configurando espaços distintos de ocupação.  

Admitindo esta relação entre o homem e a natureza, a compreensão dos 

processos dinamizadores da sociedade humana tornam-se mais perceptíveis, 

pois a análise de diferentes variáveis possibilita entender um contexto mais 

amplo de interferências tanto do homem com a natureza quanto o inverso. 

Segundo Worster (1991) dados sobre marés, ventos, climas, correntes 

oceânicas podem associar-se a episódios de crescimento populacional de uma 

dada área, início ou fim de epidemias, boas ou más colheitas; todas estas 

informações foram coletadas durante muitos anos e com o advento da Historia 

Ambiental, estes dados são reorganizados e tornam-se importantes inferências, 

que podem ser feitas a fim de entender a relação do homem enquanto agente 

modificador da natureza e também da natureza enquanto limitadora das ações 

humanas.   

Apresentando esta inovação nos estudos, a Historia Ambiental acaba 

reunindo temas mais recentes com temas mais antigos dos quais se destacam: 

a evolução das epidemias e do clima, a destruição da natureza manifestada 

através da poluição do ar e da água ocasionada pelo crescimento populacional 

ou ainda pelo crescimento industrial (WORSTER, 1991). Todos estes temas 

apresentam uma ligação com as questões ambientais discutidas na atualidade 

nas quais a ação antrópica não pode ser negligenciada.  

A História Ambiental é dividida em três níveis de questões segundo 

Worster (1991). A primeira refere-se à natureza, seu funcionamento no 
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passado incluindo elementos orgânicos e inorgânicos-  pode-se pensar aqui  a 

contribuição das ciências naturais para o estudo da Historia Ambiental numa 

perspectiva interdisciplinar; o segundo grande conjunto refere-se a interferência 

socioeconômica com o ambiente, podendo-se associar aos estudos das 

ciências humanas (geografia, história, sociologia); por fim o terceiro grande 

conjunto de análise da Historia Ambiental relaciona-se com a interação 

exclusivamente humana com aspectos ligados aos significados e percepções, 

valores e mitos que os seres humanos empreendem com a natureza.   

Ao caráter interdisciplinar assumido pela História Ambiental, Freitas 

(2012) chama a atenção que, se este campo  

procura produzir análises das relações entre comunidades 

humanas e os seus meios naturais, podemos dizer que estas 

não são as mesmas normalmente realizadas por historiadores, 

geógrafos, biólogos ou outros pesquisadores de diferentes 

áreas, quando atuam no interior de suas próprias disciplinas 

“de origem”. (FREITAS, 2012, p. 03).  

A esta analise Worster (1991) complementa afirmando que a Historia 

Ambiental “abrange uma grande variedade de assuntos, familiares e estranhos, 

ao invés de engendrar alguma nova e esotérica especialidade” (p. 202).  Com 

isso ocorre uma mudança de paradigma principalmente para as ciências 

sociais, pois estes estudos “[...] dão às ‘forças da natureza’ um estatuto de 

agente condicionador e modificador da cultura” (DRUMMOND, 1991, p.181) .  

A esta discussão pode-se suscitar uma visão determinística da 

sociedade elencando a natureza como responsável pela estruturação da 

civilização humana, no entanto vale deixar claro que “a cultura humana age 

sobre o meio físico-material propiciando significado e usos complexos dos seus 

elementos.” (DRUMMOND, 1991, p.181). A visão determinista unilateral muito 

discutida no século XIX não constitui alvo das análises nos estudos de História 

Ambiental, pois esta vale-se de uma analise a partir de uma conjuntura 

complexa envolvendo dinamismos sociais interligados por um emaranhado de 

questões difíceis de serem analisadas de forma isolada.  
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Os estudos deste novo ramo do conhecimento apresentam aspectos 

metodológicos específicos conforme destaca DRUMMOND (1991); segundo 

este autor cinco características podem ser destacadas dentro dos estudos de 

História Ambiental.  A primeira característica é o fato dos estudos em sua 

grande maioria abrangerem uma determinada região com identidade natural 

homogênea; diante disso “[...] a história ambiental revela ligação também com 

a história regional, pois focaliza processos sociais (e naturais) geograficamente 

circunscritos, embora tipicamente os limites dessas áreas sejam naturais, e não 

sociais ou políticos.” (DRUMMOND, 1991, p. 181)  

A segunda característica é o caráter interdisciplinar, com a interferência 

e diálogo com quase todas as ciências naturais, assim “os historiadores 

ambientais não ‘visitam' protocolarmente as ciências naturais: dependem 

profundamente delas e muitas vezes trabalham em associação direta com 

cientistas naturais.” (DRUMMOND, 1991, p. 182). 

A terceira característica refere-se às interações entre o quadro de 

recursos presente na natureza e os diferentes estilos civilizatórios das 

sociedades humanas, com isso “[...] os historiadores ambientais fogem do 

determinismo natural, tecnológico ou geográfico, mas se recusam a ignorar a 

influência dos quadros naturais na história e na cultura das sociedades 

humanas.” (DRUMMOND, 1991, p. 183). Os estudiosos da História Ambiental 

refutam o determinismo enquanto única força capaz de conceber as 

sociedades humanas, mas a consciência das interferências da natureza nas 

civilizações humanas é destacada durante todo o estudo.  

A quarta característica relacionada aos estudos de História Ambiental é 

a grande variedades de fontes seja ela escrita (documentos) ou falada 

(memória); estas fontes variadas permitem ao historiador ambiental coletar 

inúmeras informações em relação ao seu local de estudo sobre os usos e 

valores atribuídos aos recursos naturais bem como a disponibilidade dos 

recursos no tempo e no espaço e a partir daí desenvolver a sua pesquisa.  

Por fim a quinta e última característica é a necessidade de realização de 

trabalho de campo pelo historiador ambiental a fim de, através das suas 

observações pessoais sobre aspectos da paisagem tais como o clima, a flora, a 
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fauna, a ecologia e também as marcas rurais e urbanas que a cultura humana 

deixa nessas paisagens, entender as relações entre a natureza e a sociedade 

local (DRUMMOND, 1991).   

Com a realização do trabalho de campo é possível também realizar 

entrevistas com os moradores locais para obter mais informações sobre o local 

de estudo, no entanto “o trabalho de campo serve para identificar as marcas 

deixadas na paisagem pelos diferentes usos humanos, marcas essas que nem 

sempre constam de documentos escritos.” (DRUMMOND, 1991, p. 183). Assim 

sendo as observações feitas durante o trabalho de campo bem como a análise 

detalhada de aspectos da paisagem observada constitui uma importante chave 

para a compreensão dos usos humanos dos recursos naturais. 

Estas orientações metodológicas guiam o presente estudo na escolha 

dos caminhos a serem percorridos. 

A questão ambiental passa a contar com mais uma aliada na discussão 

desta temática. A História Ambiental surge como mais um campo do 

conhecimento disposto a questionar, analisar e discutir a problemática 

ambiental valendo-se para tanto de um objeto de estudo amplo, tendo como 

elementos o homem e a natureza que se comportam enquanto campos de 

intensas trocas, interessando estas a Historia Ambiental.   

A partir deste entendimento tem-se na paisagem bons elementos 

observáveis que auxiliam na compreensão da história de um lugar, com isso a 

observação dos aspectos da paisagem são capazes de remeter as formas de 

ocupação dos povoados, no entanto estes aspectos visíveis, por si só, não são 

capazes de explicar a dinâmica que está envolvida nessas formas de 

ocupação; é diante deste contexto que a Historia Ambiental procura entender 

um determinado espaço analisando os fatores bióticos e físicos presentes no 

ambiente e a associação destes com as questões sociais  do lugar, desta 

forma a Historia Ambiental constitui um campo que agrega várias  contribuições 

apresentando uma prática interdisciplinar com isso “... a sua originalidade está 

na sua disposição explicita de ‘colocar a sociedade na natureza’ e no equilíbrio 

com que busca a interação, a influência mutua entre sociedade e natureza.” 

(DRUMMOND, 1991, p.185).   
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A afirmação de CORRÊA e ROSENDAHL (2001, p. 12) ao apontar que 

“as mudanças morfológicas na paisagem não são inócuas e não podem ser 

analisadas independentemente das práticas sociais” corrobora com esta 

discussão. Compreende-se que elementos outros tendem a estar associados 

às formas de vida das pessoas, à cultura, ao seu jeito de ver e valorizar os 

recursos naturais, ou seja, a natureza é ao mesmo tempo modificada e 

modifica o homem.   

A paisagem assume diante da problemática ambiental uma 

característica singular alvo de amplas discussões. A partir da discussão de que 

a paisagem constitui algo sem vida Luchiari (2001) aponta para o fato de que 

as paisagens estão sempre se transformando assim “os recursos naturais 

podem se esgotar, mas a paisagem é transformada em outra, ainda que numa 

lógica perversa, destituída de beleza e de riqueza natural” (p. 22). 

Assim sendo a paisagem é entendida como “uma consequência objetiva 

de todos os procedimentos, sejam eles naturais e/ou humanizados, de 

determinada localidade.” (ROSS, FIGUEIRÒ, 2012, p. 1034) 

Complementando ainda com esta ideia Luchiari (2001, p. 19) ressalta 

que “[...] a paisagem é, ao mesmo tempo, ancorada no solo, modelada pelas 

transformações naturais e pelo trabalho do homem e, acima de tudo, objeto de 

um sistema de valores construído historicamente e apreendido diferentemente, 

no tempo e no espaço, pela percepção humana. “(LUCHIARI, 2001, p.19) 

Assim sendo é possível conceber a paisagem como algo dinâmico capaz de 
assumir formas diversas de acordo com as características da sociedade que 
lhe concede tal dinamismo. Isso reforça a afirmação de LUCHIARI (2001, p.22): 
“se a paisagem é representação, não se esgota: reproduz-se, renova-se, 
regenera-se, tal qual as sociedades” (p.22). 

 

1.4 Memória e etnoconhecimento: as falas tradicionais que constroem 

história nas comunidades tradicionais   

As memórias traduzem-se em relatos orais e são fontes importantes 

para se conhecer o passado. O estudo da memória das pessoas remete-nos a 

lembranças do seu passado, como também a novas interpretações do 
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presente; a mesma está relacionada com a história de cada indivíduo que 

inserido na coletividade tem suas próprias impressões do cotidiano vivido.   

No presente estudo entendemos que a memória muito tem a contribuir 

neste resgate de aspectos relacionado ao passado e nesse sentido adotamos 

as entrevistas como importante fonte de dados. Através delas o pesquisador 

tem acesso a informações que por vezes não são encontradas em documentos 

escritos, podendo ser esta fonte principal de dados ou ainda uma fonte 

complementar, auxiliando a pesquisa desenvolvida. 

Por conta deste aspecto a Historia Oral tem um papel muito importante 

para diferentes áreas de estudo. THOMPSON (1992, p. 17) destaca que a 

História Oral pode contribuir para o resgate da memória de um povo  

[...] mostrando-se um método bastante promissor para a 

realização de pesquisa em diferentes áreas. É preciso 

preservar a memória física e espacial, como também descobrir 

e valorizar a memória do homem. A memória de um pode ser a 

memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos 

coletivos. 

Paralelo a história Oral, a etnoecologia desenvolve um papel muito 

importante e necessário no estudo de comunidades tradicionais (no nosso caso 

os quilombos), pois esta ciência utiliza-se da memória das pessoas que se 

expressa através da tradição, dos conhecimentos locais, da significação dada 

aos elementos para entender como a paisagem era alterada e quais as 

relações do homem com cada elemento da natureza dentre outras questões. 

Entendendo a etnoecologia enquanto uma ciência que tem seu aporte 

de estudo no conhecimento tradicional TOLEDO BARRERA-BASSOLS (2009) 

afirmam que  

Para compreender de maneira adequada os saberes 

tradicionais, é então necessário entender a natureza da 

sabedoria local, que se baseia em uma complexa inter-relação 

entre as crenças, os conhecimentos e as práticas. [...] As 

sabedorias tradicionais baseiam-se nas experiências que se 

têm sobre o mundo, seus feitos e significados, e sua 

valorização de acordo com o contexto natural e cultural onde 

se desdobram. (TOLEDO BARRERA-BASSOLS, 2009, p.40) 
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O conhecimento tradicional está fortemente associado ao contexto em 

que se desenvolve, não estando assim isolado da dinâmica socioeconômica. 

As comunidades quilombolas estão fortemente associadas aos saberes 

tradicionais locais que foram transmitidos oralmente ao longo das gerações de 

negros; a memória se torna um importante recurso para o grupo. 

Os conhecimentos produzidos e reproduzidos na sociedade somam para 

compor a memória de um local e no caso das comunidades negras a memória 

pautada nas transmissões orais constituem uma importante fonte de 

conhecimento conduzindo-se a estudos que auxiliam no reconhecimento legal 

destas comunidades enquanto espaços de antigos quilombos; a oralidade 

assume assim um meio importante capaz de ajudar a manter viva a cultura dos 

povos negros.   

Em seus estudos Leite (2000), Monteles e Pinheiro (2007) afirmam que 

os hábitos das comunidades tradicionais estão fortemente associado aos ciclos 

naturais e a “[...] forma como apreendem a realidade e a natureza é baseada 

não só em experiência e racionalidade, mas em valores, símbolos, crenças e 

mitos” (p.39). Percebe-se com isso que as comunidades tradicionais, inserindo 

aqui os remanescentes de quilombo, tem seus saberes próprios, apresentam 

uma forte interação com a natureza, retirando da mesma recursos necessários 

a sua sobrevivência. 

Entendendo a questão quilombola dentro de um contexto histórico é 

possível associar a manutenção dos remanescentes de quilombo atuais como 

sendo frutos da memória que as pessoas ao longo dos anos construíram e 

transmitiram aos seus descendentes, com isso os fundadores destes 

quilombos desenvolveram modos de vida próprios dos negros africanos com 

costumes próprios e específicos da sua terra natal, e repassaram estes 

conhecimentos aos seus descendentes (filhos, netos, primos) em uma relação 

de cadeia, do mais velho para o mais jovem.  

Hoje boa parte dos estudos sobre comunidades tradicionais utilizam-se 

das lembranças de vida das pessoas para reconstruir (conhecer) os hábitos da 

comunidade. Assim sendo também nesta pesquisa estas lembranças que 

foram identificadas nas entrevistas feitas aos moradores mais antigos constituiu 
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fonte imprescindível para a coleta de informações a respeito da área de estudo, 

representando uma ferramenta útil para a coleta de dados.  

Os saberes tradicionais locais da Matinha, assim como em outros locais 

de estudos, tendem a ser transmitidos de gerações a gerações; os moradores 

com mais idade e que residem há mais tempo na comunidade apresentaram 

assim, melhores condições de fornecer informações sobre fatos e 

acontecimentos passados na área de estudo.   

O conhecimento tradicional apresenta assim uma grande importância 

para diferentes áreas do conhecimento seja ela biológica, da saúde, da área 

das ciências humanas; neste sentido, Anderson (2011) afirma que o 

conhecimento tradicional ou etnobiológico das comunidades tradicionais é 

muito importante para ser ignorado. Ainda segundo o autor este conhecimento 

constitui ferramenta importante para o gerenciamento dos recursos naturais 

tendo em vista que esses povos detém conhecimento sobre medicamentos, 

técnicas agrícolas de plantio e colheita, gestão e conservação dos recursos 

naturais.  

Ainda em relação à importância do conhecimento tradicional para a 

ciência BERKES, COLDING, FOLKE (2000) afirmam que este fator pode estar 

associado à possibilidade de preservação de espécies raras ou em extinção, 

preservação da biodiversidade tanto de fauna quanto de flora, conservação de 

áreas protegidas ou ainda para a utilização sustentável dos recursos. O autor 

chama a atenção também para os interesses que estão relacionados às 

pesquisas desenvolvidas nestas comunidades tradicionais ressaltando os 

interesses econômicos, para fins de abordagens científicas ou ainda causas 

sociais; está pesquisa de Mestrado se enquadra tanto enquanto uma 

preocupação social quanto uma abordagem científica.  

Diante da grande importância dos conhecimentos tradicionais para a 

compreensão da dinâmica de muitas comunidades que apresentam seu modo 

de vida pautado em uma convivência com a natureza a partir de uma relação 

menos predatória (comparada ao estilo da sociedade capitalista), entendemos 

e reconhecemos a necessidade de pontuar o conhecimento dos moradores 

mais antigos da Matinha para a realização desse estudo.  
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Diante desta perspectiva o etnoconhecimento constitui ferramenta 

importante para o desenvolvimento de estudos que buscam a partir de fatos do 

passado entender e analisar a dinâmica do presente, entendendo assim que o 

espaço geográfico é dinâmico e tem no homem um importante instrumento 

capaz de gerar mudanças na paisagem.    
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2. Metodologia  

A realização da atividade de pesquisa requer um entendimento 

aprofundado do tema a ser estudado de forma a instigar o pesquisador a 

estabelecer um objeto de estudo consistente dentro do campo cientifico, 

destarte a visão empreendida pelo pesquisador, bem como o enfoque dado por 

este, torna o estudo original e inédito. 

Tal como a boa delimitação do tema para pesquisa a metodologia a ser 

adotada é muito importante. Assim sendo Boni e Quaresma (2005) em seus 

estudos sobre metodologia ressaltam que “[...] em linhas gerais a pesquisa 

bibliográfica é um apanhado sobre os principais trabalhos científicos já 

realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes.” (p.71). Diante deste 

contexto o levantamento de fontes bibliográficas sobre o tema a ser discutido 

constitui parte indispensável no processo da pesquisa, pois é responsável por 

situar o pesquisador sobre a produção existente sobre o tema e o objeto 

estudado. 

A seleção do tema associado à escolha da área de estudo constituem os 

primeiros passos na pesquisa cientifica envolvendo estudos de caso; a leitura 

previa com fichamentos abrangendo uma discussão mais ampla sobre a 

temática a ser estudada deve ser encarada enquanto norteadora do fenômeno 

a ser investigado.  

Tendo por base esta concepção foi realizado primeiramente o 

levantamento de estudos sobre o distrito de Matinha a fim de conhecer os 

trabalhos realizados na área, fundamentais para estabelecer o tema a ser 

investigado em nossa pesquisa. 

Após a realização deste levantamento tornou-se pertinente realizarmos 

uma busca de autores que discorressem, agora sobre a problemática principal 

que norteou todo o trabalho: a história ambiental dos lugares. Este tema e toda 

a discussão que o envolve constitui a base de nossas análises exigindo a 

discussão sobre a questão ambiental como forma de subsidiar a compreensão 

do surgimento da Historia Ambiental na ciência (PÁDUA, 2012). 
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A exposição feita sobre a História Ambiental em nossa pesquisa 

apresentou dois vieses que merecem ser destacados: de um lado 

apresentamos a Historia Ambiental enquanto uma importante técnica de estudo 

capaz de entender a relação do homem com a natureza e por outro lado 

acatamos a analise desta relação entre a sociedade e os recursos naturais 

como forma de apresentar a história do homem no ambiente. Assim sendo a 

Historia Ambiental assume um caráter técnico e teórico.  

 Mas a História Ambiental se faz sob um objeto, as terras de preto da 

Matinha, um lugar predominante negro, portanto torna-se necessário inserir a 

discussão sobre a questão quilombola como forma de situar a origem deste 

lugar no tempo e no espaço; além disso, abordamos a importância do 

conhecimento tradicional e da memória manifestadas a partir da oralidade para 

a ciência e em especial como procedimento para os estudos, com isso 

destacamos a sua importância técnica para entender a Historia Ambiental da 

Matinha. 

Com a pesquisa de referências bem encaminhada e o estabelecimento 

da proposta de pesquisa bem delimitado com objetivos e perguntas 

estruturadas passou-se a etapa seguinte deste estudo que constituiu na coleta 

de dados como forma de obter informações que auxiliassem na resolução dos 

objetivos propostos.  A coleta destes dados foi feita a partir de diferentes 

instrumentos tanto fontes primárias como secundárias. 

As fontes primárias constituíram de observações em campo e 

entrevistas enquanto que os dados secundários foram obtidos a partir de sites 

oficiais, secretarias do município de Feira de Santana e levantamento de 

documentos históricos.  

Constituíram sujeitos das entrevistas as pessoas com mais de 60 anos, 

que residiam no povoado, escolhido por apresentarem uma bagagem de 

conhecimentos históricos e memória local mais abrangente se comparado aos 

mais jovens, além de lideranças comunitárias.  

Nesse sentido Gil (1999) em seus estudos sobre métodos e técnicas de 

pesquisa define entrevista como  
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[...] técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação. A 

entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que 

uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação. (p. 117) 

Corroborando com este entendimento Boni e Quaresma (2005) 

apresentam a entrevista como sendo uma forma de coleta de dados sobre um 

determinado tema científico com isso constitui  

[...] a técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. 

Através dela os pesquisadores buscam obter informações, ou 

seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos 

podem ser obtidos também através de fontes secundárias tais 

como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só 

poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se 

relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões dos 

sujeitos entrevistados. (Boni e Quaresma, 2005, p.72) 

A entrevista assume assim uma condição de interação entre indivíduos, 

ou seja, interação entre o entrevistador e a pessoa entrevistada. Característica 

que exige do pesquisador constante planejamento a fim de evitar transtornos 

indesejáveis ou idas e vindas. Para tanto é necessário à elaboração de um 

roteiro de entrevista (Apêndice 01) tendo em mente o tipo de entrevista a ser 

realizada e também estabelecer previamente um contato, antes da data 

marcada para a entrevista, a fim de expor ao entrevistado o motivo da mesma. 

Estes são procedimentos positivos e que devem ser observados para obter 

boas informações. 

A realização de entrevistas semi-estruturadas, inicia-se com perguntas 

mais gerais, que com o decorrer vão se tornando mais especificas focadas nas 

experiências de vida do entrevistado como forma de obter o máximo de 

informações sobre determinados assuntos que estes tinham conhecimento. 

Estas entrevistas foram de importância singular, pois permitiram ao 

entrevistado discorrer sobre o tema proposto de maneira satisfatória 

contribuindo assim para as análises.  
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Nos trabalhos de campo preenchemos uma tabela (apêndice 03) com 

informações da área visitada que orientaram as entrevistas a fim de 

entendermos algumas características observadas. Além disso, após a 

realização das entrevistas ocorriam novos trabalhos de campos a fim de 

observar informações pontuadas pelos entrevistados.  

Outros dados coletados tiveram como fontes: documentos escritos 

encontrados na Igreja Católica do São Jose das Itapororocas, informações 

coletadas no posto de Saúde da Matinha, letras de músicas, notícias de jornal 

e sites oficias que tornaram possível estabelecer relações acerca do fenômeno 

estudado.  

A metodologia adotada para análise dos dados observados na relação 

entre o homem e os recursos naturais foi baseada em Marques (2001), que diz:  

compreender melhor o homem maritubano como sendo parte 

integrante de um ecossistema de área úmida e fornecer 

subsídios para futuras propostas de manejo que sejam 

autenticas, isto é, que levem em conta o etnos na oikos sem 

imposições externas [...] (MARQUES, 2001, p. 47) 

A inserção do ser humano como integrante do ecossistema situa-o não 

apenas como um ser que transforma, mas que também é transformado pelas 

condições do meio em que vive, estabelecendo-se assim uma intensa e 

dinâmica conectividade.  

Nesta pesquisa as comunidades estudadas são negras e rurais, e este 

seu primeiro diferencial lhe confere outras dinâmicas, como poderá ser 

observado no decorrer do estudo. Neste sentido foram feitas adaptações na 

metodologia apresentada por Marques(2001) durante as análises para atender 

a compreensão de que o homem:  

[...] tem sobrevivido, biológica e culturalmente falando, graças 

às conexões que manteve e/ou mantém com componentes 

bióticos e abióticos desse ecossistema e compreender isto é 

muito importante, pois, desconexões não devidamente 

substituídas, podem levar à simplificação ou a 

complexificações da rede na qual ele se insere (como um fio a 

mais), contribuindo assim para comutações que podem 
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assumir um caráter contra-adaptativo. (MARQUES, 2001, p. 

83)  

Tal como Marques (2001) pretendemos compreender “a realidade da 

inserção ecológica do homem- como espécie ecológica inegável que é e como 

indiscutível autor e ator social que sabe ser [...] “(p. 47). Inserindo o homem 

enquanto um agente modificador e que sofre estas modificações 

compreendemos que “as interações humanas geram uma dinâmica cultural e 

ambiental que resulta em câmbios inovadores [..]” (MARQUES, 2001, p. 172); e 

que esta pesquisa, que tem por objetivo analisar as transformações ambientais 

que ocorrem nos lugares, necessita levar em conta estas interações e os seus 

resultados.  

Nestes termos serão apresentadas cinco tipos diferentes de conexões 

neste estudo: a conexão homem/ recursos hídricos; conexão homem/ 

vegetação; conexão homem/ animal; conexão homem/ mineral; e a conexão 

homem/ homem. 

Ainda com as informações coletadas a partir das entrevistas serão 

confeccionados etnomapas.  A construção de etnomapas no presente estudo 

atende a necessidade de uma representação gráfica de informações do 

passado obtidas da memória da comunidade, com isso  

A etnocartografia, pela maneira que opera, permite sintetizar o 

conhecimento da comunidade sobre o território, e é um fator 

agregativo que fortalece o corpo social, quando a comunidade 

representa seu espaço ela se assenhora deste ao mesmo 

tempo em que o socializa juntamente com o conhecimento. 

(ATAIDE e MARTINS, 2005, p.04) 

Em seu estudo abordando a questão dos etnomapas ATAIDE e 

MARTINS (2005 p.06), afirmam que as representações gráficas que 

apresentam as distribuições de espécies animais e vegetais como forma de 

entender a dinâmica populacional destas espécies constituem ferramenta 

importante para o manejo dos recursos naturais ressaltando que “os 

etnomapas retratam ainda a forma como as populações obtêm os recursos de 
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que necessitam, bem como quais recursos têm valor de uso para estas 

comunidades”. 

Nota-se assim que os etnomapas são importantes para a representação 

espacial por apresentar o olhar da comunidade sobre o ambiente. ATAIDE e 

MARTINS (2005, p. 07) afirmam que a cartografia tradicional apresenta 

limitações e esclarecem que “A etnocartografia se propõe a ser o aliado da 

cartografia convencional que permitirá superar estas limitações, retratando 

processos dinâmicos e evidenciando dados até então ignorados, que se 

relacionam com a dinâmica social”.  

Os dados obtidos desta técnica assumem na pesquisa o papel de 

favorecer a representação de informações que podem ser apresentadas em 

forma de mapas, ou seja, em uma linguagem cartográfica; nesse sentido Lara-

Ponce et al (2012, p. 12) define etnomapa sendo a “expressão gráfica da 

representações  e meio que as culturas locais utilizam para representar 

espacialmente os recursos naturais e as atividade humanas que percebem, 

conhecem e atuam no território em que ocupam.” (tradução nossa). 

A elaboração dos etnomapas nesta pesquisa terá como base a 

apropriação dos recursos naturais pelos homens e a consecutiva alteração da 

paisagem.  Com isso a observação e a conseguinte representação da 

disposição das formações vegetais em diferentes épocas, a representação dos 

recursos hídricos presentes, dos animais que habitavam a região, da presença 

de estradas e caminhos como forma de deslocamento constituem fenômenos a 

serem cartográfados.  

A partir das observações feitas em campo serão confeccionados um 

mapa de uso e ocupação do solo atual e será traçado um perfil representativo 

da área. Para a confecção do perfil utilizaremos a representação em 

perspectiva cavaleira que parte de um plano horizontal. 

A atividade de campo se desenvolveu em diferentes etapas e épocas. 

Assim sendo em um primeiro momento foram coletados os pontos referentes à 

sede dos povoados que estamos estudando bem como os elementos físicos 

encontrados, nesta mesma etapa foi fotografada a paisagem destes lugares 
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para registrar os diferentes elementos presentes na paisagem.  Estas 

informações foram agrupadas dentro de um quadro. (Apêndice 02) 

A observação da paisagem em diferentes épocas do ano permitiu 

apreender as diferenças motivadas pelas condições climáticas. A partir destas 

observações foram feitas anotações, esboços que posteriormente serviram 

para nossas analises. Além disso, na atividade de campo foram realizadas 

entrevistas utilizando um gravador digital, compondo um total de mais de cem 

horas de trabalho de campo sendo que pelo menos 20 destas horas foram de 

entrevistas excluindo-se as conversas informais não gravadas. Utilizou-se 

também um GPS para marcação dos pontos. Utilizou-se além destes materiais 

uma prancheta, uma caneta e papel tanto para fazer as anotações durante o 

campo quanto para transcrever trechos das entrevistas que foram citadas no 

presente texto. 

A seguir apresentamos um esboço geral que retrata a pesquisa 

realizada (Figura 01) e também fotos do trabalho de campo (figura 02). 

Figura 01- Fluxograma da pesquisa  
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Figura 02- Fotos tiradas durante o trabalho de campo 

 

 



  

49 

 

3. O lugar e a origem: a ocupação das terras de pretos da 

Matinha  

Neste capitulo apresentamos as diferentes formas de ocupação das 

terras da fazenda Candeal que viria a se dividir e formar povoados distintos. 

Discutiremos a contribuição dos primeiros moradores no processo de 

povoamento destas terras, e também a sua contribuição para a formação de 

uma identidade local, alicerçada na cultura afro.     

Os dados utilizados nas nossas analises para este capitulo foram 

coletados a partir de entrevistas, anotações e fotografias feitas durante as 

visitas a campo, em documentos escritos e em sites oficiais.  

A área de estudo encontra-se no município de Feira de Santana, na 

porção Leste do atual Distrito de Maria Quitéria, do qual foi desmembrado, 

tomando-se por eixo a BR-116 – Norte (Figura 02). No novo distrito estão 

inseridos os povoados de Olhos D’Água das Moças, Candeal II, Santa Quitéria, 

Moita da Onça, Vila Menilha, Baixão, Tupy, Alto do Tanque, Tanquinho, Alto do 

Canuto, Alecrim Miúdo, Jacu, Capoeira do Rosário, Candeia Grossa, Jenipapo 

e tem como sede o povoado de Matinha. Os povoados objeto deste estudo 

restringem-se às comunidades rurais de Matinha dos Pretos, Candeal II e Jacu. 

No povoado de Matinha dos Pretos encontramos uma praça com uma 

Igreja Católica e nas proximidades da Igreja há a presença de moradias no 

entorno; esta característica se repete nos outros dois povoados, no entanto no 

povoado de Candeal II a quantidade de moradias é menor se comparado aos 

outros dois. Ainda em Matinha dos Pretos há duas escolas do ensino 

Fundamental (uma do Ensino Fundamental I e outra do Fundamental I e II) e 

um posto de Saúde, que atendem a população quanto de outros povoados a 

exemplo de Candeal II; um posto de atendimento dos Correios e alguns pontos 

comerciais (mercadinho, material de construção, farmácia).  

Nos povoados de Jacu e Candeal II as escolas existentes atendem 

apenas ao Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano.  
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Figura 03- Mapa de localização da área de estudo  
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Figura 04- A- Praça do povoado do Jacu; B- Praça do povoado de Matinha 

dos Pretos; C- Praça do povoado de Candeal II.  

 

3.1 Do lugar: esconderijo de preto  

Feira de Santana está localizada na porção leste do estado da Bahia 

estando a aproximadamente 108 Km de Salvador. Segundo Santos e Andrade 

(2008) o município localiza-se no Pediplano Sertanejo, na unidade 

geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros Interioranos. Esta característica de 

“relevo tabuliforme feirense manifesta inúmeras depressões que acumulam 

água pluvial e freática dando origem às diversas lagoas na cidade” (SANTOS E 

ANDRADE, 2008, p. 80).  

O município está localizado na faixa de transição entre o clima semiárido 

e a faixa litorânea com chuvas concentradas no inverno e ocorrência de chuvas 

torrenciais no verão. Os longos períodos de estiagem e a ocorrência de secas 

também podem ser observadas e são cada vez mais constantes, estando estas 

características associadas ao clima semiárido. Associa-se a esta dinâmica 

climática a predominância da Caatinga enquanto principal formação vegetal 

encontrada na região, com plantas que se adaptam ao volume pluviométrico 

observado na área.   

O distrito de Matinha localiza-se mais para a porção semiárida do 

município distanciando-se da área que sofre influência litorânea, assim na área 

de estudo as chuvas concentram-se entre os meses de abril a julho e nesta 

época se desenvolve o plantio dos principais cultivos dos quais destacamos o 

milho, o feijão e a mandioca. Outra característica que se relaciona a este tipo 
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climático são as trovoadas que ocorrem entre os meses de novembro a janeiro; 

são marcadas por chuvas torrenciais por vezes acompanhadas de ventos muito 

fortes que já arrancaram árvores na região.  

A área onde se encontra os povoados de Matinha dos Pretos e Candeal 

II são áreas mais planas, tabulares, diferente do Jacu que apresenta um relevo 

mais movimentado com ondulações mais acentuadas. A fotografia a seguir 

ilustra esta característica (figura 05). O perfil representado (figura 06) além de 

apresentar a disposição dos povoados apresenta o afloramento de rocha 

localizado na base de um morro, no alto desse morro encontra-se o povoado 

de Jacu e outras comunidades.  

 

Figura 05- Fotos mostrando a ondulaçao no terreno 

 

 

Figura 06- Perfil representando os tres povoados 
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Os solos apresentam característica diferente de acordo com a localidade 

em que se encontram, assim sendo identificamos área com solo mais raso e 

áreas com solo mais profundo; áreas com solo mais escuro e áreas com solo 

mais amarelado indicando ser rico em argila. O afloramento rochoso observado 

no povoado de Jacu chama atenção para estas diferenças aqui apontadas 

(figura 07). 

 

 

Figura 07: A- fragmentos de rocha encontrados no terreno; B- paredão 

rochoso 

Em relação aos recursos hídricos destacamos na área de estudo a 

presença de uma lagoa denominada de Lagoa Salgada; dois tanques 

escavados para armazenar água, um no povoado de Matinha e outro no 

povoado de Jacu; e um riacho (figura 08). Tanques, lagoa e riacho são 

recarregados com as trovoadas que ocorrem na região durante o verão.  
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Figura 08- (A) Tanque da Matinha; (B) Tanque do Jacu; (C) Riacho do Jacu; 

(D) lagoa Salgada     

A lagoa Salgada localiza-se no povoado de Candeal II; a vegetação em 

suas margens é principalmente de juremas (Mimosa Hostilis), pequenos 

arbustos com espinho (figura 09- A). A área alagadiça está tomada por capim 

sendo ocupada com água após as chuvas de trovoadas (figura 09- B), a pouca 

água encontrada nos períodos de estiagem está armazenada em pequenos 

tanques escavados dentro da própria lagoa (figura 09-C). Enquanto isso os 

tanques localizados em Matinha dos Pretos e Jacu foram escavados 

possivelmente por escravos, conforme relatos dos moradores e representam 

importantes fontes de armazenamento de água; suas margens, hoje, são 

ocupadas por juremas em grande quantidade e gramíneas (conhecida pelos 

moradores como golfo) que se proliferam por toda extensão dos tanques.  
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O riacho está localizado no povoado de Jacu; em alguns trechos do seu 

percurso são feitas represas a fim de acumular água para abastecer o gado 

(figura 10). As suas margens se destacam na paisagem local por apresentar 

um verde mais acentuado indicando a presença de área úmida.  

 

Figura 10- Represa no riacho do Jacu 

A vegetação do tipo Caatinga é marcada por árvores de porte médio e 

outras de porte baixo. A partir das falas dos entrevistados identificamos as 
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seguintes plantas: alecrim, baraúna, murundu; candeia e o umbuzeiro (figura 

07) podem ser encontrados até hoje mesmo que em pequena quantidade. 

 

Figura 11-  (A) Árvore chamada candeia; (B) umbuzeiro   

Tal como a vegetação, informações referentes à fauna da área de 

estudo foram identificadas principalmente a partir das falas dos entrevistados, 

são os seguintes animais existentes na mata podendo ser encontrados hoje em 

número bastante reduzido: coelhos, jacu, preás, raposas, gambá, espécies 

variadas de cobras e peixes. 

 

3.2  A origem: o povoamento  

Em seu estudo Souza e Reginaldo (2011) apontam esta evidencia 

afirmando que as terras onde hoje está os povoados de Jacu, Candeal II e 

Matinha dos Pretos pertencem a um grande latifúndio  

A comunidade de Matinha dos Pretos surgiu a partir da 

Fazenda Candeal, propriedade registrada em nome de 

José Vitorino de Oliveira, em 1854. A viúva deste, Maria 

Alvina de Oliveira casa-se pela segunda vez com João 

Justiniano Ferreira Bastos, sua filha Elvira Bastos de 

Oliveira, casa-se com Antônio Alves de Freitas Borja, que 

por ser o mais recente proprietário da fazenda e ter um 

filho de mesmo nome, Dr. Antônio Alves de Freitas Borja, 

está mais presente nas memórias da comunidade. (p.01) 
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Analisando-se as informações obtidas através das entrevistas nota-se 

falas que evidenciam ser também o Jacu um povoado formado a partir de uma 

área de terra muito grande que passa a ser fragmentada por venda. Entretanto 

a fazenda que deu origem ao povoado de Jacu difere daquela que deu origem 

aos povoados de Candeal II e Matinha, sendo estes últimos originados da 

mesma propriedade, a fazenda Candeal.  

O nome dado a cada povoado, por vezes está relacionado a 

característica ou a algum aspecto de destaque observados na área; assim 

sendo o nome Jacu é o de uma ave que sempre frequentava o tanque 

localizado, hoje, no povoado do Jacu. Alguns moradores informaram que estas 

aves costumavam parar no tanque para beber água, formando um grande 

bando. A caça constituía uma pratica importante para garantir a sobrevivência 

dos moradores dos povoados próximos que aproveitavam esse momento para 

realizar a captura do jacu, ou como nos informa Z. F. 78 anos, em entrevista:  

“Vamo pro Jacu matar jacu. Ia pro tanque matar jacu... nisso pegou o 

nome jacu.. por causa da caça mesmo.” Trecho da entrevista de Z. J. 78 anos. 

Em relação à origem do nome Matinha a principal característica 

relacionada envolve a discussão sobre escravidão. Constituía uma pratica 

comum a revolta dos escravos a esta condição, com isso eles colocavam 

cobras nas bolsas e nas camas dos seus senhores como uma forma de 

protesto e se refugiavam “[...] em mata cerrada e pequena, daí o nome Matinha 

[...]” (SOUZA, 2011, 105).  

O nome Candeal está relacionado à candeia, árvore típica da região 

muito utilizada pela população como fonte de combustão. Sua madeira 

espessa e resistente era utilizada na construção de moradias, em estacas para 

cercar as propriedades ou ainda lenha para cozinhar os alimentos. Candeal II 

herda o nome da fazenda que lhe dá origem que também indica a presença da 

árvore no local. 

“Quando eu cheguei aqui há 58 anos repetindo com 10 anos de 

idade tinha muita candea, a madera que tem que o nome é 

candea... a madeira que se tinha e era uma lenha muito boa 



  

58 

 

que nós aproveitava essa lenha não existia fogão a gás.  ... e 

por isso que eu te afirmo que tinha muita candea, muito mato.” 

Trecho da entrevista de D. P.F 68 anos  

“Era mato minha fia. Era candea.” Trecho da entrevista de D. 91 anos 

O processo de ocupação destas terras que levou a formação das 

comunidades rurais apresenta uma característica importante que pode estar 

relacionado a uma dinâmica daquela época; a formação das comunidades 

estava muito associada à formação da comunidade religiosa, devido a grande 

influência da religiosidade manifestada pela presença da Igreja Católica na 

zona rural, com isso a construção de capelas nas comunidades constitui a 

gênese da organização comunitária.  

A seguir (Quadro 01) apresentamos os principais fatos históricos que 

ocorreram nos povoados que estamos estudando. A partir destes 

acontecimentos apresentaremos as relações existentes entre eles apontando 

assim o processo de povoamento dos mesmos.  

 

Quadro 01- Eventos que marcaram a história dos povoados (Matinha dos 

Pretos, Candeal II e Jacu) 

Período  Evento  

1909  Fundação da comunidade do Jacu 

1922 Peste do Jacu (peste bubônica)  

Década de 1920 Implantação do cruzeiro da Matinha 

Década de 1950 

Década de 1950  

Construção de estradas para passagem de trem no 

Jacu  

Pessoas chegam para trabalhar na construção da 

estrada do trem em Jacu 

Entre as décadas de 

1960-1970  

Intensa migração das terras pedregosas do Jacu para 

Candeal II e Matinha  
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Década de 1960 Construção do Centro Social da Matinha 

1968 Início do conflito por terra em Candeal II 

1976 Morte de Joaquim Pereira dos Santos 

1980 Justiça dá ganho de causa a posseiros no povoado de 

Candeal II 

2009  Centenário da comunidade de Jacu 

2014 Matinha dos Pretos é reconhecida como comunidade 

quilombola 

Informações obtidas a partir das entrevistas 

A informação direta mais antiga que se tem notícia foi a Peste do Jacu. 

Souza e Reginaldo apresentam em seus estudos que  

O jornal Folha do Norte de 1922 traz diversas matérias 

sobre a peste bubônica, que afetou a população do arraial 

de Jacú, pertencente então à freguesia de São José das 

Itapororocas, aquela atualmente pertencente ao distrito de 

Matinha, o jornal traz algumas notícias sobre “casos 

suspeitos” e sobre a atuação do governo no combate à 

doença na cidade. (Souza e Reginaldo, 2011, p.1505) 

A conhecida Peste do Jacu (peste bubônica) está presente na memória 

dos entrevistados, principalmente como forma de associar a gênese da 

formação da comunidade religiosa de Matinha. Nos relatos os entrevistados 

afirmam que uma moradora temendo o avanço da doença para além das terras 

do Jacu, fez uma promessa a São Roque que se está peste não chegasse a 

Matinha ela iria implantar um cruzeiro (cruz de madeira); como a peste não 

avançou a promessa foi cumprida e o cruzeiro foi fincado onde hoje está 

construída a igreja Católica da Matinha. O ano deste acontecimento não é claro 

na memória das pessoas, possivelmente ocorreu na década de 1920, década 

também de ocorrência da Peste do Jacu, por volta do ano 1922.   



  

60 

 

A comemoração do centenário da comunidade do Jacu em 2009 

permite-nos inferir que este povoado é o mais antigo dentre aqueles que 

estamos estudando. Nas entrevistas percebe-se que o povoado do Jacu 

apresentou, por muito tempo, um dinamismo de destaque na região. A 

presença de uma população expressiva na década de 1950 associada 

principalmente a uma política externa de desenvolvimento do Brasil levou o 

povoado a desenvolver um comércio representativo.   

A política desenvolvimentista do Brasil na década de 1950 favoreceu a 

chegada de pessoas de diversas localidades associada às obras para 

construção da estrada de ferro que passaria pelo Jacu, movimentação esta que 

proporcionou grande dinamismo ao local. O entrevistado J. C, 77 anos informa 

que na época trabalharam mais de mil homens na área e que “[...] ali na 

descida daquela ladeira, ali tinha um armazém que vendia de tudo na vida”.  

Nota-se a partir destas falas a presença de um comércio representativo 

para a época, levando-se em conta que o comércio era mais frequente nas 

feiras livres da cidade de Feira de Santana.  

Ainda segundo J. C, 77 anos: 

“Com tudo tinha uns duzentos morador. Tinha muita gente aqui. Agora 

quando. Ai foram vendendo né, e indo pro tabuleiro né. E se transformou tudo 

em fazenda.” 

Passado o período de dinamismo apontado anteriormente ocorreu uma 

acentuada migração das pessoas do povoado de Jacu para as terras do 

Candeal principalmente, também chamado de tabuleiro, tal como citado na 

transcrição do trecho da entrevista acima; este evento se deu entre as décadas 

de 1960 e 1970.  Este deslocamento teve como causa principal a busca por 

melhores condições de vida em terreno que oferecesse condições de plantio 

melhores, devido à dificuldade na plantação motivada tanto por longos 

períodos de estiagem quanto ao terreno pedregoso da região do Jacu.  

A existência de terras ociosas em local não muito distante assomou aos 

olhos dos moradores, em sua maioria agricultores que dependiam do labor com 
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a terra para sobreviver, enquanto uma oportunidade de melhorar as condições 

de sobrevivência sua e de seus familiares. 

“A primeira dificuldade seria a falta de terra para trabalhar. 

Essa é uma das primeiras dificuldades. Como nós, 

pequeno lavrador a gente sabe viver é da terra, é do fruto 

da terra, precisa de terra pra plantar, trabalhar; então por 

isso eu digo que essa é a primeira dificuldade enfrentada 

de nós que viemos do Jacu e por alguns que vieram de 

Matinha que também moravam naqueles arredores do 

povoado e que não tinha terra, família grande numerosa e 

não tinha terra que é o nosso caso também e é o caso de 

alguns que nós conhecíamos e convivemos.” D. P. F. 68 

anos 

Nota-se a partir do trecho transcrito da entrevista que a necessidade de 

terra para plantar foi a causa primeira que motivou o deslocamento de 

moradores em direção às terras ociosas do Candeal, inicialmente apenas para 

formar roçados (área de plantações) e posteriormente construíram casas para 

morar, povoando de forma mais acentuada na área.  Percebe-se ainda a 

relação manifestada entre os três povoados evidenciado pela migração de 

pessoas do Jacu e da Matinha para Candeal II.  

Uma hipótese que justificaria a ociosidade das terras de Candeal é a 

desvalorização das terras do tabuleiro. Segundo o entrevistado J. V. 75 anos 

até antes de 1950 as terras que não eram da “caatinga” não eram 

interessantes aos fazendeiros desta época; com a introdução do plantio de 

capim, mais precisamente a espécie braquiária, as terras localizadas em áreas 

tabulares despertam interesse dos fazendeiros, incluindo-se aí Manoel Brito 

Portugal, conforme apontam alguns entrevistados; a área interessava a estes 

fazendeiros pois eles poderiam retirar a vegetação nativa e plantar este tipo de 

capim podendo assim criar o seu gado.  

Durante o processo de povoamento das comunidades existe uma forte 

relação entre as pessoas e a Igreja Católica, com isso a organização 
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comunitária com o apoio de pastorais da Igreja proporcionou que as pessoas 

se organizassem e começassem a lutar por melhorias onde residiam. Esta 

participação da Igreja se deu há muitos anos atrás, desde a realização da 

primeira missa; a presença de um padre na Paróquia do São Jose das 

Itapororocas, paróquia a qual a comunidade de Matinha dos Pretos pertence tal 

como Candeal II e Jacu, favorecia um diálogo que mais tarde resultou na vinda 

de membros desta pastoral para esta região.  

Esta interferência da Igreja, no entanto não representou o fim das 

práticas relacionadas à cultura afro-brasileira como as rezas (reza de vento, por 

exemplo), os terreiros de candomblé; moradores recordam saudosos da época 

em que ocorriam a lavagem da Igreja, antes dos festejos dedicados a São 

Roque em 16 de agosto no povoado de Matinha dos Pretos.  

A partir da influência da Pastoral da Terra da Igreja Católica surge um 

movimento organizado no povoado de Matinha dos Pretos; a então chamada 

pelos membros de comunidade, tinha como objetivo o trabalho em conjunto. O 

preparo da terra, o plantio, a colheita era feito por todos os membros e ao final 

distribuía-se ou comercializava-se os produtos em prol da comunidade. 

Esta constitui a primeira manifestação de organização comunitária 

observada na região datada de 1970, e que mais tarde dará origem às 

associações de moradores nas comunidades rurais. Ao longo dos anos criou-

se a necessidade da construção de um espaço no qual fosse possível realizar 

encontros, palestras, cursos; assim começa a construção do Centro Social da 

Matinha; como denominado pelos moradores que em nada se relaciona com os 

Centros Sociais que conhecemos hoje, idealizados e mantidos por instancias 

governamentais.  

A construção deste centro foi realizado por mulheres do povoado que 

durante os fins de semana ergueram as paredes daquele que seria o salão da 

comunidade, centro de debates.   

A participação nas discussões não se restringiu aos moradores de 

Matinha dos Pretos, mas acabou agregando uma grande quantidade de 

moradores recém-chegados às terras da fazenda Candeal, que foram 
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incentivados a participar como forma de esclarecimento para o que 

possivelmente iriam enfrentar mais adiante. Assim sendo a Pastoral da Terra e 

o MOC (Movimento de Organização Comunitária) tiveram participações 

importantíssimas no processo de esclarecimento dos direitos e garantias da 

terra aos moradores. 

 

3.2.1 Luta e posse da terra no povoado de Candeal II no distrito de 

Matinha  

O início do povoamento em Candeal II segundo relato de um 

entrevistado, aconteceu a partir da década de 1920. Seja para morar ou 

apenas plantar a área onde hoje está o povoado já era frequentada nesta 

década. Em um dos relatos o entrevistado informa que  

“[...] já tinha outros moradores quando eu cheguei praqui mais 

meu pai. Já tinha morador aqui que a gente poderia citar o 

nome de alguns deles, por exemplo tinha Julião Xavier, outra 

família- Timotea, é, nós tinha outra família-  Julião Alcântara, 

outra família que morava aqui- Casimira, morô aqui em 

Candeal e esse pessoal ele veio de Matinha e outros veio do 

Jacu como foi o caso meu e de meu pai e outros que nós tinha 

aqui que já estava aqui desde 1920 com certeza absoluta. Com 

certeza absoluta desde 1920.” D. P. F. 58 anos  

Nota-se que o entrevistado consegue enumerar os principais moradores 

da área, mostrando assim o conhecimento de quem seriam os primeiros 

habitantes, que no caso não eram em grande número. Outra ideia que chama 

atenção é o fato deste afirmar que em 1920 já havia moradores nesta área; 

questionado sobre tal certeza este entrevistado afirma que seu avó, morador 

da Matinha, plantava nas terras onde hoje é o povoado e que era seu costume 

conversar com ele e ouvir as suas experiências de vida.   

Segundo os entrevistados o então povoado de Candeal II fazia parte da 

antiga fazenda Candeal; nos relatos esta fazenda pertencia a Antônio Alves 

que era conhecido como um coronel da região. Nesta fazenda existiam alguns 

escravos que realizavam as tarefas tanto domésticas quanto em relação à 

lavoura.  
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O movimento que dá origem ao povoado de Candeal II e teve como 

objetivo principal a conquista da posse da terra iniciou-se em 1968 e durou até 

1980, quando, por fim, a justiça dá ganho de causa aos moradores e estes 

entram no processo para receberem suas escrituras de donos das terras.   

No início do movimento pela conquista de possuir e permanecer na terra 

no povoado de Candeal II acaba reforçando a hipótese levantada no item 3.2 

que faz referência a valorização das terras do tabuleiro, as datas são próximas; 

esta valorização econômica pode explicar o fato de que aqueles que se diziam 

donos das terras não aceitavam nenhum tipo de acordo com os moradores que 

residiam ali, exigindo-se apenas que estes desocupassem a terra, e em alguns 

momentos conforme foi citado por diferentes entrevistados, o trator arava a 

terra já plantada com mandioca para plantar capim. Conta um dos 

entrevistados que certa feita o trator do suposto dono das terras arou uma 

extensa área e nela plantou capim, sabendo do ocorrido os moradores se 

mobilizaram e arrancaram o capim, plantando mandioca no local.  

Segundo os relatos, em 1968 um homem por nome Zeca Portugal 

começa a exigir que as pessoas que já residiam nas terras da fazenda se 

retirassem provocando uma forte resistência por parte dos agricultores. Com o 

apoio do MOC os moradores são orientados a procurarem o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Feira de Santana (STR- Feira de Santana) para se 

filiarem e assim fortalecerem a luta.  

Conforme afirma o entrevistado T. C. 65 anos: “o esclarecimento do 

MOC foi muito bom pra gente, ajudou muito”. Nesse contexto Fabrini (2003) em 

seu estudo corrobora para o entendimento de que  

O espaço comunicativo é a primeira dimensão do espaço da 

socialização política e consiste num lugar onde os sujeitos 

constroem a consciência dos direitos até a formação de uma 

identidade social. A comunicação enquanto uma atividade de 

organização social se realiza no tempo e no espaço que podem 

ser a igreja, o sindicato, a escola, etc. (p. 65-66) 

Percebe-se assim que a partir do momento em que as pessoas 

começam a se organizar e discutir, novos horizontes se abrem para 
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compreender a sociedade em que se está inserido e lutar por melhores 

condições a fim de mudar a realidade imposta, e no caso dos moradores que 

participaram da luta pela posse da terra no povoado de Candeal II os espaços 

comunicativos proporcionados pelo MOC tiveram relevantes contribuições. A 

participação dos moradores integrantes do movimento pela posse da terra no 

povoado de Candeal II teve o apoio muito grande dos moradores da 

comunidade Matinha dos Pretos, pois estes já apresentavam uma organização 

comunitária com a presença do Centro Social; no salão se realizavam reuniões 

com lideranças da Pastoral da Terra, com o MOC que tiveram o papel de 

proporcionar o esclarecimento sobre os direitos do camponês e o que fazer 

para que estes direitos fossem assegurados.  

A partir de 1968, ano de início da luta constantes reuniões foram 

realizadas a fim de se chegar a um consenso sobre a questão da terra. Nestes 

espaços de dialogo Zeca Portugal, que se dizia dono das terras mostrava-se 

irredutível aos agricultores exigindo que estes deixassem a terra. Na fala do 

entrevistado T. C. 65 anos este diz que: “já muito debilitado, velho, Zeca 

Portugal dizia que viria outro para ficar em seu lugar que foi o Manoel Brito 

Portugal”. 

Popularmente conhecido como Noel, Manoel Brito Portugal era sobrinho 

de Zeca Portugal e na década de 1970 entra no contexto da luta a fim de 

consolidar-se enquanto proprietário definitivo das terras. Para pôr em prática 

seu projeto, Noel, em 1974 lavra uma escritura falsa em seu nome e coloca 

trator para arar a terra e começa a plantar capim em uma tentativa de intimidar 

e forçar a saída dos pequenos agricultores, estes, no entanto, resistem, 

conforme falas dos entrevistados.  

O conflito ganha cada vez mais membros e se fortalece. A força não se 

dá apenas no sentido de crescimento em número de participantes, mas e 

principalmente no esclarecimento dos direitos dos agricultores e das conquistas 

que estes poderiam alcançar; esta explicação se dava em reuniões com 

participantes do MOC e do próprio STR que oferecia assessoria jurídica aos 



  

66 

 

trabalhadores. Destarte Fabrini (2003) aponta que “o que move os camponeses 

para as lutas é o amadurecimento de sua consciência.” (p.14) 

No ano de 1976, mais precisamente no dia 06 de maio, Manoel Brito 

Portugal chama a polícia para retirar os agricultores da terra. Neste período do 

embate cerca de 120 famílias residiam nas terras da fazenda Candeal e faziam 

parte do movimento. Nesse conflito um agricultor que também participava do 

movimento de nome Joaquim Pereira dos Santos foi morto; ainda nesse 

confronto três agricultores foram presos.  

A partir deste confronto o entrevistado T.C. 65 anos afirma: “[...] depois 

da morte de Joaquim fortaleceu o movimento, aumentou a coragem”. O 

entrevistado M.C. 59 anos complementa afirmando: “[...] nós estamos aqui hoje 

por causa da morte de Joaquim”. Percebe-se neste cenário que o conflito entre 

os pequenos agricultores que ocupavam a área da então fazenda Candeal não 

estava morto, ao contrário ganhara mais vigor frente aos fatos que 

aconteceram.  

A morte do agricultor ganhou ampla visibilidade no cenário baiano da 

questão agrária e a justiça tinha nas mãos a missão de averiguar a 

autenticidade das informações fornecidas por Manoel Brito Portugal. Segundo 

os relatos, Noel não conseguiu provar que as terras eram suas, pois o que na 

verdade se tinha eram terras devolutas pertencentes ao Estado.   

Após várias audiências e sendo apoiada e assessorada por advogados e 

engajados nos movimentos em defesa da luta pela terra a comunidade em 

1980 vence na justiça a luta, que dá ganho de causa aos agricultores 

assegurando-lhes o direito a permanecer na terra; nasce assim o sentimento 

de que foram válidos os esforços empenhados e a coragem de persistir, 

emerge a alegria de ter seu “pedaço de chão”.  

Segundo os entrevistados os primeiros títulos de terra começam a ser 

entregues a partir de 1982 e como se não bastasse à experiência vivenciada 

pela comunidade de Candeal II começa a servir de exemplo para outros 

espaços de conflitos por posse de terra e assim um dos líderes do movimento 

assume a presidência do STR- Feira de Santana e começa aí um novo 
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processo tendo por objetivo assegurar o direito à terra a outros tantos 

pequenos agricultores.   
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4. Homem, natureza e paisagem: interações da sociedade 

com os recursos naturais nas terras de preto de Matinha  

A paisagem sofreu e continua sofrendo alterações motivadas pela 

dinâmica das sociedades humanas que, extraem da natureza os recursos 

necessários para sua sobrevivência.  

Neste capítulo pretendemos apresentar como o homem, com sua cultura 

e hábitos específicos, morador de Candeal II, Matinha e Jacu se relacionam 

com os recursos naturais presentes nas comunidades, identificando assim as 

formas de utilização destes recursos. A partir desta analise serão feitas 

algumas considerações sobre as transformações ocorridas na paisagem 

motivada pela dinâmica do homem com o meio. 

Os dados utilizados neste capitulo foram obtidos a partir de entrevistas e 

anotações feitas durante as visitas de campo. A análise destas informações 

baseou-se na metodologia utilizada por Marques (2001) com algumas 

adaptações levando-se em conta a especificidade do local objeto de estudo. 

Assim sendo este trabalho difere de Marques (2001) pois os componentes 

bióticos e abióticos do espaço rural de população negra são distintos da área 

de pesca; as interações humanas são diferenciadas levando-se em conta as 

conexões e desconexões ao longo do tempo, motivadas pela dinâmica de 

sobrevivência da população. 

Na metodologia adotada por Marques (2001) são apresentados 

diferentes tipos de conexões, para esta analise apresentamos cinco conexões 

do homem com os recursos do meio. Nos esboços representando os modelos 

conectivos a legenda explica as relações. Assim sendo as relações podem ser: 
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4.1 Conexão Homem/recursos hídricos  

A disponibilidade hídrica sempre foi elemento favorecedor do 

estabelecimento de moradias, a necessidade de utilização da água pelo 

homem justifica a ocupação observada próximas aos rios e lagoas. Não sendo 

diferente a ocupação de terras na área de estudo teve, também, os recursos 

hídricos como elemento importante no processo de povoamento.  

A lagoa Salgada localizada no povoado de Candeal II, o tanque da 

Matinha localizado no povoado de mesmo nome bem como o tanque do Jacu e 

o riacho do Jacu são os recursos superficiais que foram identificados no 

trabalho de campo (figura 08). Estas fontes hídricas, segundo informações de 

moradores já serviram a muitas pessoas que utilizavam suas águas para 

diversas atividades.    

A lagoa Salgada localizada no povoado de Candeal II pode ter sido um 

motivador para que os primeiros moradores se estabelecessem nas suas 

proximidades. Em nossa pesquisa identificamos uma moradora de 92 anos que 

conta que a região onde hoje compreende o povoado havia uma mata existindo 

apenas poucas moradias, estas localizadas nas redondezas da lagoa; esta foi 

uma das primeiras moradores a se instalar no local. Nos dias de hoje a 

quantidade de residência aumentou significativamente se comparado ao início 

do povoamento na área próxima à lagoa. 

A lagoa ocupa uma grande extensão; serviu a pessoas que moravam 

nas suas redondezas e outras de povoados vizinhos. Em épocas de cheia, 

havia muitos peixes na lagoa motivando assim a pesca. Moradores se 

recordam saudosos das pescarias que muitas vezes matavam a fome das 

pessoas quando não havia nenhum outro alimento. 

Em relação ao tanque localizado no povoado de Matinha dos Pretos não 

se tem informação sobre quem seria o responsável pela sua escavação, 

informações apenas dão conta que foi escavado há mais de 100 anos. Não 

sabemos também se existia algum tipo de relação entre a escavação do tanque 

do Jacu e da Matinha tampouco o objetivo real que estaria por trás de tal ação.  
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Durante muito tempo a água do tanque da comunidade de Matinha dos 

Pretos foi a principal fonte de abastecimento hídrico para as pessoas. Sua 

água era utilizada para dar de beber aos animais, abastecer a casa nas 

atividades domésticas como cozinhar, lavar roupa, beber, tomar banho. Para 

além destas atividades a pesca era uma atividade comum das famílias que 

residiam no povoado, pescava-se piaba e cambotá, por exemplo.  

Segundo relatos dos moradores, conforme ouviram contar de seus pais 

e avós, o tanque do Jacu foi escavado por escravos que residiam em fazendas 

da região; foi escavado há muitos anos atrás, a mais de 120 anos. Suas águas 

serviram a população durante muito tempo tanto no que se refere a pesca 

quanto ao uso para as atividades domésticas.  

O riacho que também está localizado no povoado do Jacu, em épocas 

de trovoadas transbordava suas águas e como era cortado por um caminho de 

acesso ao povoado não era possível realizar a travessia quando deste 

acontecimento.  

Com a escavação das primeiras cisternas (também chamadas de fontes 

por alguns moradores) a utilização da água da lagoa e dos tanques começou a 

decair. Passou-se a ser comum a presença de cisternas nos quintais das 

residências (figura 12).  

 

Figura 12- cisterna no quintal de uma residência.  
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As cisternas eram escavadas por homens utilizando enxadas, picaretas, 

cavador; a profundidade variava nos três povoados aqui estudados de acordo 

com a característica do solo. No quadro 02 apresentamos a profundidade 

média das cisternas (profundidade até o lençol freático). 

Quadro 02- Características das cisternas 

Local  Profundidade média das 

cisternas  

Trechos da entrevista  

Jacu 60 metros “Escavada em 1976 

passou seis meses, 28 

palmo de terra deu na 

pedra, 60 metros deu 

sinal de água. Com 74 

m parou de escavar.” Z. 

J 78 anos 

Matinha dos Pretos 15 metros “A fonte daqui deu agua 

com uns 15 metros” L. S 

60 anos 

Candeal II 12 metros “Aqui cavou né, deu 

agua com 12 metro, mas 

hoje já tem mais, tem 

uns 20 metros, né.” J. V. 

75 anos 

 Fonte: VITORIO, M. A. P. 

Quadro 02- características das cisternas nas comunidades   

A partir da dinâmica da relação do homem com os recursos hídricos a 

figura 13 apresenta um modelo conectivo abrangendo esta questão.    
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Figura 13- Esboço representando a conexão homem/recurso hídrico; A- modelo 

conectivo antes das cisternas; B- modelo conectivo a partir da escavação de 

cisternas; C- modelo conectivo a partir da Embasa. 

A partir do modelo proposto é possível observar três períodos distintos 

desta dinâmica. No primeiro período o homem estava muito ligado aos 

recursos hídricos superficiais: lagoa, tanque e riacho; esta agua era usada para 

o desenvolvimento das principais atividades domesticas. No segundo período a 

relação do homem com os recursos hídricos superficiais começa a diminuir, 

tem-se aliado a este fator a obtenção de agua a partir da escavação de 

cisternas que passa a ser comum nas residências. As atividades domesticas 

são desenvolvidas utilizando-se a agua de cisternas.  

No terceiro período, este mais atual, tem-se o abastecimento de água 

por parte da Embasa; as residências passam a contar com esta forma de 

provimento de agua para realizar suas atividades. Assim a paisagem modifica-

se com a inserção de elementos e exclusão de outros em uma dinâmica de 

conexões e desconexões.   

 

C 
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4.2 Conexão Homem/vegetal 

A vegetação típica da área de estudo é a caatinga, conforme já 

mencionamos anteriormente; formada por árvores do tipo candeia, baraúna, 

murundu, alecrim, cambaiba, orea de lobisomem, flor de são joão, jurema, 

Ouricuri extensas áreas eram recobertas pela mata branca- estes nomes foram 

informados pelos moradores. No Candeal II “[...] quem predominava era a 

candea. A gerema também existia ela acompanhava a candea só que em 

quantidade bem menor o alecrim era mais que a jurema.” D. P. F. 68 anos  

A relação do homem com esta vegetação estrutura-se em dois viés 

fundamentais: de um lado a obtenção de recursos para sua sobrevivência e de 

outro a proteção favorecida pela copa das árvores que poderia servir de 

refúgio, tal como serviu àqueles resistentes a exploração escravista do século 

XIX.  

Da mata retira-se o material necessário para fabricação de utensílios 

domésticos tais como o pilão, os mourões utilizados nas prensas das casas de 

farinha (prensas são armações feitas para retirar o excesso de liquido após 

triturar a mandioca); vasos feitos com a parte externa da cabaça; e camas 

utilizando troncos finos de árvores encontrados na mata. Além disso folhas 

também são utilizadas para confeccionar utensílios domésticos (esteiras, 

balaios, vassouras). A figura 14 mostra alguns utensílios confeccionados a 

partir das folhas do ouricuri. 

  

Figura 14- utensílios confeccionados a partir das folhas de ouricuri: esteira a 

esquerda e vassouras a direita.  
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Em meados do século XIX era comum retirar da mata estacas, estas 

eram vendidas pelos agricultores aos fazendeiros que cercavam as suas 

propriedades. O hábito de cercar a propriedade não era comum no início do 

povoamento em Candeal II por isso as estacas eram comercializadas a 

fazendeiros de outros lugares a exemplo do Jacu. Nesta época também havia a 

construção de camas com troncos finos de arvores extraídas da mata. Para 

confeccionar estas camas as pessoas retiravam os troncos e os amarravam 

com o auxílio de um cipó fino formando assim uma superfície resistente onde 

se colocavam as esteiras, estava pronta a cama. 

Da mata extrai também a lenha (troncos de árvores) para ser utilizada no 

cozimento dos alimentos. Na entrevista com D. P. F. 68 anos as famílias 

retiravam a vegetação para plantar, mas deixavam uma área para retirar lenha 

para cozinhar alimento. 

Questionado sobre a forma de obtenção de lenha utilizada para cozinhar 

alimentos o entrevistado D. nos afirma: 

“Comprada não era não. Agente ia tirar nos matos. Agente ia buscar lá 

no Candeá quando tinha queimada. Quando tinha queimada, tirava queimada, 

quando não tinha, agente tirava verde.” D. 92 anos  

Segundo informações de um entrevistado era comum as propriedades 

apresentarem uma reserva de mata na qual era utilizada para retirar lenha 

“Cada um tinha, plantava uma quantidade e deixava uma reserva e nessa 

reserva eu tinha lenha do meu consumo”. D.P 68 anos. 

Em outro trecho de entrevista o morador J. A 72 anos que possui uma 

área de mata nativa até hoje, informou-nos que retira os troncos de árvores 

desta reserva para ser usado nas ferramentas de trabalho nas lavouras: 

enxada, foice, picareta. 

A extração de frutos, folhas, sementes de plantas é também uma forma 

do homem se relacionar com a vegetação.  Frutos como umbu, e outros tantos 

encontrados na mata servia e continua servindo de alimento para as pessoas. 
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Uma outra forma de relação do homem com a vegetação está no 

patamar do sobrenatural. Assim a figura do Zumbi e da Caipora permanecem 

vivas na memória dos moradores mais antigos. 

“Meus pais contam que certa feita um senhor saiu para caçar e pisou no 

rastro da caipora, ele deu várias voltas passando várias vezes no fundo da sua 

casa, ele tava perdido.” M. F. V, 60 anos. 

A relação do homem com as diferentes plantas pode ainda ser 

evidenciado a partir da utilização de ervas para medicamentos. Estas ervas 

servem para fazer chás sendo utilizadas no trato de várias enfermidades. A 

seguir estão citadas algumas destas plantas e a enfermidade a qual ela é 

indicada. Na figura 15 são apresentadas algumas fotos destas plantas 

medicinais encontradas em quintais de algumas residências na área de estudo. 

Quadro 04- plantas medicinais utilizadas nas comunidades  

Nome popular  Indicação  Nome científico  

Erva cidreira Ação calmante  Melissa officinalis L. 

Capim santo  Ação calmante  Cymbopogon citratus 

Maria preta  Expectorante  NI 

Camomila  Ação calmante  Chamomilla recutita 

Catinga de 

crioula  

Congestão nasal NI 

Babosa  Gastrite, úlcera  Aloe vera (L.) Burm. f. 

Espinheira 

santa  

Inflamação Maytenus ilicifolia 

Pitanga  Gripes e resfriados  Eugenia uniflora L 

Aroeira  Dores e Contorções  Schinus molle L 
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Quebra-pedra  Pedra na vesícula   Phyllanthus niruri L. 

Mastruz  Verminose e 

expectorante  

Chenopodium ambrosioides L 

Velame Gripe  Croton heliotropiifolius 

Boldo  Má digestão  Peumus boldus Molina 

Brilhantina  Má digestão  Pilea microphylla (L.) 

Zé mané  Constipação  NI 

Crista de galo  Infecção urinária  Heliotropium indicum  
L 

Carro santo 

(cardo santo) 

Asma Cynara cardunculus L. 

Trançagem 

(transagem,) 

Infecção urinaria  Plantago spp. 

Hortelã caboclo  Má digestão  NI 

Cê-cê  Febre  NI 

Bisatasssi 

Benzetacil) 

Inflamação  NIClimaciclim 

Guiné  Anti-inflamatória, 

analgésica. 

Petiveria alliacea L. 

Milagrosa  Coração  NI 

Fonte: elaborado a partir dos conhecimentos tradicionais da população.  
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Figura 15- Plantas medicinais encontradas na área de estudo. A- erva 

cidreira; B- catinga de crioula; C- guiné; D- trançagem; E- bizatassil; F- 

mastruz; G- carro santo; H- maria preta. 

O modelo a seguir representa as diferentes conexões do homem com a 

vegetação.  
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Figura 16- Esboço representando a conexão homem/vegetal   

 

4.3 Conexão Homem/animal  

Os animais identificados a partir das entrevistas foram agrupados no 

quadro 03; estes foram classificados quanto ao seu nível de conexão com os 

humanos nas seguintes classes: àqueles que são utilizados como alimento; 

animais que servem como remédios; animais presentes no ambiente, mas que 

não são utilizados de forma direta, no entanto desenvolvem seu papel no 

ecossistema (adaptado de Marques, 2001)  

 

Quadro 04- Animais 

identificados pelos 

moradores 

Nome citado  Usos 

Abelhas  TD- UI 
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Camaleão  TD 

Cachorro  Do 

Cavalos  Do  

Cobras Te 

Codorna TD 

Coelho TD 

Cutia  TD 

Gambá NI 

Galinha  TD 

Gato  Do 

Gavião NI 

Jacu TD 

Jegues  Do 

Piaba  TD 

Preá TD 

Raposa TD 

Saruê NI 

Tatu TD 

Teiú  TD 

Formigas  UI 
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Quadro 04- Animais identificados pelos moradores nos povoados de Jacu, 

Matinha dos Pretos e Candeal II e suas conexões com o homem: Uso trófico 

direto TD; Doméstico Do; Uso terapêutico Te; Uso não identificado NI; Uso 

indireto UI. 

A relação do homem com os animais se dá: de forma direta (uso trófico-

alimento); utilizando sua força para realizar trabalhos relacionados às 

atividades desenvolvidas na terra (figura 17); ou ainda utilizando-se dos 

animais para proteger a sua casa, a exemplo do cachorro.   

 

Figura 17- Animal sendo utilizado para transportar mandioca. 

A tração animal era usada tanto para as atividades na lavoura (carregar 

adubo orgânico para ser usado nos cultivos; transportar mandioca para os 

locais de processamento da mandioca- casas de farinha) e também para 

transportar mercadorias para serem comercializadas. Assim sendo os cavalos 

e jegues eram utilizados para “transportar mandioca para a casa da farinha e 

transportar a farinha para a Feira de Santana para comercializar que era o 

nosso centro de comercializar.”D. P. F. 68 anos  

Complementando J. A. 68 anos afirma que estes animais eram bastante 

utilizados em diversas atividades pois não se passava carro nesta área  

E precisava para carriar mandioca para a casa de farinha, 

transportar a farinha para comercializar, transportar o feijão 
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para comercializar é porque é como eu tô te dizendo, carro não 

existia.  

 

Estruturado como fonte de alimento, a utilização de animais (caça) 

acompanhou toda a trajetória histórica da área de estudo. Seja animais de 

pequeno porte ou ainda aves, o uso de caça na alimentação foi bastante 

comum.  

Além da caça, a pesca representava outra importante atividade realizada 

pela população. Na lagoa Salgada, nos tanques e no riacho do Jacu, 

moradores realizavam pescarias obtendo peixes de variadas espécies das 

quais destacamos traíra, piaba, cambota. 

Em relação à obtenção de aves destacamos a caça ao jacu realizado no 

tanque do Jacu. Ainda outros animais eram capturados e serviam de alimento, 

nas falas a seguir os entrevistados contam como capturavam pássaros, preá e 

tatu.  

“E armava uma arapuca pegava um passarinho; se armava uma 

enchoca pegava preá” D. 92 anos 

“Quando eu era muderno nos saia para caçar mais meu  tio de noite né. 

Nos saia pegava uma picareta e uma pá nos saia, umas oito horas da noite e 

chegava umas três horas da madrugada. O cachorro acuava, quando o 

cachorro acuava nos via onde, e quando cavava era tatu né.” J. V. 75 anos 

O uso da fusão de cobras para curar pessoas que tivessem sido picadas 

por cobras venenosas também constitui uma das conexões do homem com os 

animais. Utilizar a gordura (banha) da galinha para massagear locais 

contundidos na pele também é um exemplo da relação entre homem e animais. 

A figura 18 apresenta o modelo conectivo desta relação.  
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Figura 18- Esboço representando a conexão homem/animal nas 

comunidades de Jacu, Matinha dos pretos e Candeal II. 

 

4.4 Conexão Homem/mineral 

A domesticação de plantas a fim de serem utilizadas na alimentação 

constitui uma prática muita antiga da humanidade. Com o desenvolvimento 

desta prática percebeu-se ao longo dos anos que a agricultura estava 

estritamente relacionada com o tipo de solo cultivado, assim sendo solos ricos 

em certos tipos de minerais acabam sendo mais propícios ao desenvolvimento 

da agricultura.  

Os minerais tem, com isso um papel muito importante na agricultura e o 

homem se relaciona com este recurso de forma indireta tendo a planta como 

intermediadora nesta conexão.  Levando-se em conta a grande relação do 

homem das terras de preto de Matinha com a agricultura salientamos aqui o 
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alto grau de conectividade entre homem e minerais observados desde o início 

do povoamento até os dias atuais através da prática agrícola.  

Assim sendo, a presença ou ausência de recursos no meio foi 

responsável pelas primeiras ocupações das terras; a saída de moradores do 

Jacu para ocuparem terras na Matinha e mais ainda no Candeal II tiveram 

como motivo principal a escassez de terra boa onde se pudesse desenvolver a 

agricultura.  

A presença de um terreno pedregoso em uma parte da comunidade do 

Jacu levou aos moradores procurarem terras menos ásperas e assim ocorre 

uma diáspora desta população em direção aos tabuleiros (terrenos na Matinha 

dos Pretos e em Candeal II). Os primeiros anos dos moradores nas novas 

terras foram marcados por boas colheitas e assim o sustento de algumas 

famílias era todo da lavoura isso ocorreu devido à grande presença de 

nutrientes no solo, antes não explorado pela agricultura.  

Paralelo a utilização de forma indireta dos recursos minerais pelo 

homem apresentamos também a relação direta deste com este recurso. A 

construção de moradias é exemplo que dimensiona o uso dos minerais nas 

comunidades. A construção de casas de vara requeria o uso da terra (terra de 

formigueiro) para construir as paredes das casas.  

“[...] era marrada de vara as casas [...] e juntava aquele mundo de gente 

de tardinha pra tapar botando barro” Entrevista de D. 92 anos. 

Posteriormente a terra é utilizada para fazer adobes (tijolos de terra) 

para a construção de casas. Por fim a argila presente na lagoa era utilizada 

para a fabricação de telhas e tijolos que vieram a substituir os adobes nas 

construções (figura 19); as famílias com mais condições cobriam suas casas 

com telhas, aquelas que não dispunham das mesmas condições utilizavam a 

palha de ouricuri para cobrir suas casas.  
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Figura 19- A- casa construída de adobes; B- casa construída parte de tijolos 

coberta por telhas de argila e parte por blocos e coberta de telhas de cerâmica  

O modelo esquemático na figura 20 mostra como se dá a conexão do 

homem com os minerais. 

.  

 

Figura 20- esboço da conexão homem/recursos minerais  
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4.5 Conexão Homem/homem  

A relação entre os homens manifesta-se em ocasiões diversas podendo 

ser destacada a solidariedade na realização do trabalho na agricultura bem 

como na formação de grupos de mobilização social, ou ainda no lazer. O 

modelo representativo a seguir ilustra esta característica (figura 21).  

 

 

Figura 21- Esboço da relação homem/homem  

 

A fundação do Centro Social da Matinha na década de 1960 marca o 

início da mobilização social na comunidade; esta organização comunitária foi 

responsável por alavancar a luta por terra dos moradores em Candeal II, 

conforme apresentamos no capitulo 3. O Centro Social funciona como uma 

associação comunitária cabendo aos membros participar das reuniões como 

forma de fortalecer o engajamento nas questões sociais. 

Durante o processo de mobilização social que resultaria mais tarde na 

conquista da posse de terra pelos moradores de Candeal II, a participação nas 

reuniões do Centro Social e também a filiação no STR de Feira de Santana 

foram decisivas. Moradores recordam que nas reuniões muitas questões eram 
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discutidas e muitos esclarecimentos eram dados pela Pastoral da Terra, da 

Igreja Católica que também auxiliou muito às discussões.  

A estreita relação observada na organização comunitária entre Candeal 

II e Matinha evidencia o deslocamento de moradores em direção às novas 

terras, motivado principalmente pela necessidade de espaço para realizar o 

plantio.  

As relações sociais alicerçadas na produção comunal são representadas 

pelo cultivo feito em terreno do próprio Centro Social (os moradores se referem 

a este terreno como sendo o terreno da comunidade); o plantio e a colheita são 

feitos de forma solidária por todos os membros. Esta prática foi passada dos 

fundadores para os seus filhos.  

A ideia de socialização do trabalho pode ser representada também na 

realização dos trabalhos na agricultura; os digitórios (mutirões realizados para 

trabalhar nos plantios em época de inverno) é um dos exemplos. Os digitórios 

foi durante muitos anos responsáveis por reunir os vizinhos e amigos no 

momento de plantio; ao final do trabalho servia-se um farto banquete para os 

trabalhadores com comidas variadas para festejar o feito.  

A colheita de feijão a partir da bata do feijão constitui em outro 

importante momento de socialização na comunidade. Embalado com cantorias 

homens (batendo o feijão) e mulheres (cessando o feijão) se reúnem para 

ajudar na colheita.  Um dia na casa de um, outro dia na casa de outro e assim 

sucessivamente até que todos colhessem suas safras de feijão. Os versos 

transcrito abaixo ilustram como se procedia a bata do feijão. 
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Batas de feijão 

Amigos peço licença 

e um pouco de atenção 

pra falar de uma cultura 

que é a bata do feijão  

 

O homem do campo se reúnem  

movidos de muita alegria 

juntam um monte de feijão  

batem e fazem cantoria 

 

É festa muito bonita  

o que conto pra vocês  

esta tradição milenar 

do amigo camponês 

 

Os amigos se confraternizam 

pra safra comemorar 

trocam um dedo de prosa  

além de uma pinga tomar 

 

A pinga é tradição 

desde as batas primeiras 

que segundo os costumes 

é pra limpar a poeira 

Autor: Nelson das Virgens 

Fonseca

 

Observa-se a partir destes versos que a prática da bata de feijão 

constitui para além de um trabalho rotineiro, era também o momento para 

festejar.  

Além da bata de feijão destaca-se o ato de triturar grãos no pilão, 

principalmente grãos de milho para fazer cuscuz.    

A fabricação de farinha de mandioca é outro dos momentos de 

socialização do trabalho e de solidariedade entre os trabalhadores. Desde o ato 

de extrair suas raízes do solo até gerar o produto final (ou seja, a farinha) nota-

se a participação das pessoas. Esta atividade permanece até os dias atuais 

com uma representatividade bem acentuada constituindo um bom exemplo de 

socialização e solidariedade entre as pessoas. Na figura 22 apresentamos uma 

sequência de fotos representando as etapas que levarão ao processamento 

das raízes da mandioca.  
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Figura 22- processamento das raízes de mandioca 

Inicialmente as raízes da mandioca são extraídas do solo (A); em 

seguida se retiram a parte marrom destas raízes (B); estas são passadas por 

um processador triturando-as (C); a massa gerada a partir da trituração das 

raízes de mandioca é lavada em água para a fabricação da goma (D); em 

seguida extrai-se o excesso de líquido da massa colocando-a em uma prensa 

(E). Esta massa agora é colocada em um forno aquecido com a queima de 

troncos de árvores gerando assim a farinha de mandioca (F). Este processo 

está relacionado a fabricação da farinha no entanto o outro produto gerado a 

partir da mandioca que é a goma é utilizado para a fabricação do beiju(G). 

Percebe-se que durante todo o processo há a participação coletiva de pessoas 

em um contexto de solidariedade na realização de um trabalho minucioso como 

este.  



  

90 

 

A diversão constitui também outro marco na relação entre os homens. A 

realização de reisados embalados pelos samba de roda constituem momentos 

de lazer da população (figura 23).  

     

Fonte: http://reginaldotracaja.blogspot.com.br; http://www.bahianapolitica.com.br 

Figura 23- Fotos do grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha 

 

Atividades como as pescarias, as batas de feijão, os digitórios e a 

trituração de grãos no pilão assumem tanto uma característica de lazer quanto 

de trabalho propriamente dito, corroborando com a ideia de que o trabalho na 

lavoura também constitui um momento de diversão da comunidade. 

 

4. 6 Conexões e desconexões: a paisagem em transformação  

Neste tópico apresentamos a evolução da história ambiental das terras 

de preto da Matinha analisando como a utilização dos recursos naturais pela 

população descrito entre os tópicos 4.1 ao 4.5 resultaram na paisagem atual. 

Destacamos que aqui o termo evolução não constitui sinônimo de progredir, 

desenvolver, e sim relaciona-se com as etapas, processos que ocorreram com 

o passar dos anos até se ter o que podemos perceber hoje. 

Com o passar dos anos é possível perceber a evolução das 

transformações e estas além de tornarem-se mais complexas ampliaram o 

espaço de materialização destas mudanças. Notamos assim que diferentes 

fatores concorrem para a dinâmica da paisagem e a sua conseguinte 

transformação. Destacamos, no entanto, um elemento-chave responsável por 
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desencadear as maiores e mais significativas mudanças na área de estudo: a 

comunidade quilombola. Assim “a paisagem é uma consequência objetiva de 

todos os procedimentos, sejam ales naturais e/ ou humanizados, de 

determinada localidade.” (ROOS, FIGUEIRÓ, 2012, p. 1035). 

O homem, negro, com sua cultura e valores foi o principal agente 

transformador da paisagem. Assim sendo entendemos que esta paisagem é o 

resultado da cultura, valor e significação que este homem dá aos diferentes 

elementos que compõe a natureza.  

A seguir apresentamos um modelo representativo das diferentes 

variáveis que se relacionam culminando em uma acentuada transformação da 

paisagem (Figura 24). Neste destacamos três elementos aos quais as demais 

ações estão associadas: homem (população); produção (relaciona-se a 

economia representando assim a forma como a população utiliza sua força); 

vegetação (mata). Estas variáveis se relacionam a partir da seguinte função: 

F(TP)= ∑ i pop + i prod ∕a m 

Assim sendo temos que: 

↑pop↑prod↓mata 

pop= população 

prod= produção  

a m= área  de mata 

 

 



  

92 

 

 

 



  

93 

 

A função apresentada constitui um sistema complexo alimentado por 

variáveis distintas que neste caso especifico proporcionou a modificação da 

paisagem.  

A relação existente entre o homem e o meio nos permite reforçar que o 

estudo da transformação da paisagem constitui uma etapa complexa permeada 

por situações que nem sempre foram harmônicas; embates, conflitos, duelos 

são constantes quer seja do homem com os recursos abióticos e bióticos 

especificamente, quer seja entre eles próprios. Esta característica mostra o 

quão dinâmico podem ser as relações humanas. 

O alto grau de desmatamento da caatinga pode ser um fator relevante 

para a mudança nos padrões de relação do homem quilombola com a mata. 

Inicialmente a mata constituía um local de abrigo (refugio) para os escravos; 

posteriormente o homem utiliza as diferentes partes das plantas para construir 

suas moradias.  

A migração observada na década de 1960 e 1970 levou a retirada mais 

significativa da mata principalmente no Candeal II; esta retirada era necessária 

para a ampliação da área para plantar. Enquanto isso no povoado de Jacu 

ocorreu outro fenômeno: as áreas que antes eram destinadas ao plantio foram 

incorporadas aos pastos, pois famílias que migraram do Jacu para Candeal e 

Matinha venderam suas terras aos fazendeiros que tinham terrenos próximos e 

estes os transformaram em pastagens para criação de gado. 

Assim, o crescimento populacional é motivado tanto pelas migrações 

que ocorreram entre os povoados quanto pelos nascimentos. Destacamos em 

relação ao deslocamento feito pelas pessoas entre os diferentes povoados 

objeto deste estudo, a saída de moradores do Jacu em direção à Matinha dos 

Pretos e Candeal II. Em relação aos nascimentos a taxa de natalidade era 

muito elevada assim como a mortalidade, no entanto as melhorias nas 

condições sanitárias e higiênicas em um contexto nacional motivou a queda na 

taxa de mortalidade infantil na região; como a taxa de natalidade manteve-se 

elevada houve um crescimento acentuado da população.    
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O aumento da população fez gerar uma maior demanda por recursos 

hídricos. Sendo utilizada para as atividades domésticas e também para dar de 

beber aos animais, a água constitui elemento vital para os seres vivos. No 

entanto as fontes para obtenção desse recurso acabaram sendo degradadas 

assim tanques, lagoas e nascentes foram assoreados. Mais especificamente 

na lagoa, a parte inundável foi cercada formando extensos pastos para criação 

de gado conforme pode ser observado na imagem que segue (figura 25). 

 

 

   Figura 25- Cercas em volta da lagoa Salgada demarcando propriedade 

privada  

O crescimento populacional também força o aumento da produção; mais 

pessoas, necessidade de mais alimentos. Nesta analise algumas relações já 

podem ser estabelecidas: o aumento de pessoas acompanhado do aumento da 

produção motivou que as pessoas começassem a procurar terrenos melhores 

capazes de oferecer melhores condições de plantio e boas colheitas, aqui 

temos um importante fator que motivou a migração entre os povoados. 

Analisando-se a escala temporal entre os anos de 1950 e 1980 observamos 

uma ligeira ampliação do contingente populacional no povoado de Candeal II. 

O desenvolvimento dos automóveis provocou sérias mudanças na 

configuração dos lugares: se antes caminhos estreitos eram suficientes para 

deslocar-se com seus animais, os automóveis impuseram que estes caminhos 
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tornassem estrada mais largas possibilitando a passagem destes veículos. 

Tem-se aqui a ampliação dos antigos caminhos tornando-se mais espaçoso e 

aumentando-se também o número destas estradas. 

Ainda, para ampliar a produção, mais áreas tiveram que ser 

desmatadas. Em um trecho da entrevista D.P 68 anos lembra-se saudoso da 

época em que se tinha uma parte da mata preservada “Cada um tinha seu 

cantozinho de trabalho, mas tinha a areazinha coberta de mato dentro da sua 

área da sua roça, isso realmente é claro, eu lembro disso com muita saudade 

mas não foi possível conservar”. 

Esta área identificada pelo entrevistado segundo ele próprio era utilizada 

para retirar lenha “Cada um tinha, plantava uma quantidade e deixava uma 

reserva e nessa reserva eu tinha lenha do meu consumo”. D.P 68 anos. 

Em outro trecho de entrevista o morador J. A 72 anos que possui uma 

área de mata nativa até hoje informou-nos que retira os troncos de árvores 

desta reserva para ser usado nas ferramentas de trabalho nas lavouras: 

enxada, foice, picareta.  

A pouca ocorrência de vegetação nativa nos dias de hoje (identificamos 

apenas três no povoado de CandealII, nas demais localidades as áreas com a 

presença de vegetação mais densa estão os pastos) acaba limitando a 

fabricação de utensílios domésticos, como o pilão, nesta área.  

É possível perceber com isso que com o aumento da produção ocorre 

como resposta direta a diminuição da mata, aqui entendida como vegetação 

nativa. Assim nota-se que a produção alicerçada na produção agrícola, na lida 

com a terra foi e continua sendo a principal atividade econômica e 

dinamizadora dos povoados. 

A diminuição na quantidade de mata nativa motivada principalmente pelo 

desmatamento fez reduzir a quantidade de animais selvagens proporcionando 

a quase extinção da caça justamente por que era na mata que estes animais 

se refugiavam. 
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4.6.1 Paisagens antrópicas: um século de transformação  

Analisando-se o processo evolutivo que resultaria na paisagem atual 

apresentamos uma série de etnomapas representando a área de estudo. Estes 

mapas retratam os principais elementos citados pelos moradores nas 

entrevistas, assim será possível traçar o comportamento das transformações 

ao longo de quase um século. Os etnomapas foram confeccionados por 

décadas: 1920, 1950,1980 e 2010 (figura 26, 27, 28 e 29).  
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Figura 26- etnomapa de 1920 

Figura 27- etnomapa de 1950 

Figura 28- etnomapa de 1980 

Figura 29- etnomapa de 2010 

Na década de 1920 a quantidade de moradores era muito pequena 

conforme pode ser observado na figura 26. Existiam poucas residências. O 

processo de povoamento ao redor onde hoje está a praça do povoado Matinha 
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dos Pretos estava se iniciando motivado pela implantação do cruzeiro, 

conforme já mencionamos anteriormente. 

Nas terras onde hoje encontramos o povoado de Candeal II, famílias de 

outras localidades praticavam a agricultura, enquanto outras residiam no local 

de forma dispersa, ou seja, moravam em casas distantes uma das outras se 

comparado ao que observamos hoje. 

Ainda nesse período, o povoado de Jacu passava por um problema sério 

de saúde causado pela peste bubônica (localmente conhecida como peste do 

jacu). Diversas pessoas morreram e segundo a crença local estas pessoas não 

poderiam ser enterradas no cemitério de São José daí foi construído um 

cemitério nas proximidades do povoado para sepultar aqueles que morriam 

tendo como causa a peste e mais adiante, passando-se a peste, outras 

pessoas também foram sepultadas neste cemitério. 

Nas proximidades de Matinha dos Pretos também foi construído um 

cemitério; este conforme conta a entrevistada J. A. 78 anos foi construído 

depois da morte de dois irmãos de sua falecida mãe. Conforme nos informou, 

os dois irmãos de sua mãe morreram jovens e tiveram mortes rápidas tendo a 

febre alta como principal sintoma. Na fala desta entrevistada ela conta que sua 

mãe juntamente com os pais tiveram que ficar 60 dias em casa sem poder sair 

sequer para comprar alimentos que necessitavam; alguns vizinhos é que se 

deslocavam para as vendas e compravam mantimentos afirmando ser deles e 

levavam para a família, ela conta que sua mãe sofreu muito com este 

isolamento. 

A explicação que se dava para esse isolamento era o fato de que a 

doença que causara a morte dos dois jovens da família era contagiosa e os 

sobreviventes da casa ainda estaria com os vírus e todos tinham medo de, em 

contanto com estes sobreviventes, adquirirem este vírus.  

Sucedendo-se a morte dos dois jovens que foram enterrados neste 

cemitério algumas crianças que morriam na localidade começaram a serem 

também sepultadas aí. Estas crianças mortas eram chamadas de anjinhos, 

pois morriam sem completar um ano de vida.   
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Com exigências legais acerca de sepultamentos por volta de década de 

1950 o cemitério deixa de receber mortos, restando para as famílias deslocar-

se para o cemitério de São José localizado na sede do distrito de Maria 

Quitéria.  

No período em que estamos discorrendo nossas analises não 

encontramos informações da utilização da lagoa pela população, talvez isso 

pode ser explicado pelo fato da pequena quantidade de moradores próximos a 

esta.  

Na década de 1950 o aumento no número de residências nos povoados 

é visivelmente observado (figura 27). A presença da capela (igreja Católica) no 

povoado de Matinha dos Pretos já era acompanhada por moradias ao seu 

entorno e proximidades.  

A localização dos tanques tanto do Jacu quanto da Matinha dos Pretos, 

por exemplo permite-nos inferir que estando localizados em região mais 

rebaixada seriam responsáveis pelo armazenamento de água, principalmente 

de trovoadas coletadas do escoamento superficial; outras questões constituem 

dúvidas como, por exemplo: moravam pessoas nas redondezas do tanque ou a 

população começou a se instalar tendo o tanque como elemento motivador da 

ocupação desta área? 

Na lagoa Salgada algumas famílias já haviam construído suas moradias 

nas proximidades mesmo que em pequena quantidade. Na fala de uma das 

pessoas entrevistadas esta conta que quando se mudou para lá existiam 

poucas casas. 

A maior quantidade de moradias era observada no povoado de Jacu. 

Está constatação é comprovada pelo dinamismo provocado pela construção da 

estrada ferroviária. Segundo informações muitas pessoas vieram para trabalhar 

nas obras. Outro elemento presente na paisagem das áreas de estudo foram 

as pedreiras; hoje é possível perceber os resquícios de tal atividade: 

amontoados de fragmentos de rocha pequenos (Figura 30) e grandes paredões 

rochosos (figura 07-B) evidenciando que a linearidade destas formas estaria 

mais condicionada a ação antrópica que a uma atividade de erosão natural. 
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Figura 30- Fragmentos de rocha encontrados em terrenos do povoado 

de Jacu 

A vegetação na década de 1950 aos poucos começa a ser retirada, 

tendo a construção da estrada de ferro como a principal causa responsável em 

suprimir a mata. A formação de barrancos (também conhecida pelos 

moradores de bancas) formados a partir da obra de construção da estrada de 

ferro constitui o principal marco de tal atividade e pode ser vista ainda nos dias 

de hoje transformando-se em nossos dias em estradas por onde trafegam 

automóveis, por exemplo, (Figura 31).  Estes barrancos alteraram 

significativamente a paisagem pois provocaram verdadeiros cortes nos 

terrenos.   
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Figura 31: Estrada e caminho formados após a obra para construção da 

estrada de ferro  

Na década de 1980 podemos observar que o processo de povoamento 

das terras de Candeal II torna-se mais acentuado (figura 28). A construção da 

Igreja Católica no ano de 1986 representa o marco da formação da 

comunidade religiosa, mas que teve todo contexto social de mobilização anos 

antes, na década de 1970 com a luta pela posse de terras.  

Findada as obras de construção da estrada de ferro na localidade, pouco 

a pouco o dinamismo provocado por esta começa a desaparecer restando-se 

apenas os resquícios da atividade; trabalhadores que vieram de outras 

localidades começam a retornar para seus locais de origem perdurando um 

vazio daquela que seria a obra de maior porte da região no que se refere ao 

setor de transporte.  

As áreas ocupadas por cemitérios na década de 1920 foram 

abandonadas cedendo lugar a pastos para criação de gado.  

Atualmente podemos observar que a população aumentou 

consideravelmente e paralelo a este aumento, impactos significativos estão 

associados (figura 29). Destacamos aqui dois impactos facilmente perceptíveis: 

a degradação dos recursos hídricos superficiais (tanques, nascentes, lagoa, 

riacho); e a supressão da vegetação nativa. 

Hoje a área que compreende o nosso foco de estudo é ocupada por 

pastagens e pela agricultura, destacando esta última como a principal atividade 

econômica desenvolvida nos povoados.  

Uma característica, no entanto nos chama atenção: se antes membros 

das famílias, geralmente os pais, saiam para trabalhar em outros locais, hoje 

esta característica só fez acentuar ainda mais expandindo também para as 

mulheres. O cultivo da roça, no entanto, não deixa de existir. Nos períodos de 

cultivo as pessoas plantam e na colheita retiram parte para o consumo próprio 

e a outra parte comercializa, geralmente a atravessadores que compram este 

excedente a preços mais baixos. 
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Com o aumento da população, principalmente vindos de outras 

localidades a presença de terrenos loteados (terrenos pequenos, geralmente 

10x20m) (figura 32) é cada vez mais recorrente e isso acabou provocando a 

diminuição de área de plantio dos principais cultivos a algumas famílias, 

restando-lhes adquirir também estes alimentos no comércio. Esta prática faz 

aumentar os deslocamentos para realizar compras no centro de Feira de 

Santana bem como a existência de mercadinhos nestas áreas alterando o 

dinamismo da paisagem, antes marcadas por poucos aparatos urbanos.  

 

 

 

Figura 32- Placas de venda de lotes em terrenos A/D- Candeal II; B/C Matinha 

dos Pretos 

 Diante destas evidencias discutidas no texto entendemos que a 

evolução da paisagem na área de estudo se dá em um contexto dinâmico 

corroborando assim com a ideia de Ross e Figueiró (2012) ao afirmar que o 
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meio ambiente pode ser alterado pelas diferentes atividades humanas sendo 

alterado pelas variações referentes ao desenvolvimento tecnológico, social, 

cultural e econômico.  
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 5. Considerações  

 

As diferentes formas de apropriação dos recursos naturais pelo homem 

tem proporcionado intensas transformações na natureza. A estas modificações 

soma-se a preocupação com a questão ambiental tornando-se objeto de 

discussões em diferentes campos do conhecimento. 

O surgimento da História Ambiental tende a somar nos debates sobre a 

problemática ambiental, pois a partir do momento em que estuda a relação 

dialética entre sociedade e natureza apresenta elementos para contribuir na 

discussão sobre a interferência humana como motivadoras para as 

modificações no ambiente.  

Analisar a configuração da paisagem nas terras de pretos da Matinha 

requer em primeira hipótese analisar o papel do homem levando-se em conta 

ser este um homem negro com costumes intrinsecamente relacionados à 

África, que por muitos anos lutou contra a escravidão em terras brasileiras 

refugiando-se em matas, formando quilombos.  

Assim sendo em nossas analises foi possível destacar a atuação 

humana enquanto principal agente modificador da paisagem. Esta adquire 

formas novas motivadas pela dinâmica das interações humanas com o meio. 

Além de identificar a atuação do homem como principal agente 

modificador da natureza entendemos que este possui elementos próprios 

capaz de conferir a paisagem das terras de pretos da Matinha uma 

característica impar e com isso reforçamos o papel que este estudo tem em 

apresentar a história ambiental da Matinha como forma de preservar a história 

na comunidade.  

A partir dos dados discutidos neste estudo é possível entender que os 

diferentes elementos constituintes da paisagem, estando estes presentes na 

memória ou ainda materialiazados no cotidiano das comunidades nos permite 

concluir que Matinha dos Pretos, Jacu e Candeal II apresentam elementos 

culturais afro-brasileiros muito fortes na sua dinâmica de vida social, assim 



  

105 

 

concluímos que estes espaços constituem a materialização de quilombos 

históricos, de escravos fugidos da fazenda Candeal e de outras fazendas  

vizinhas. Assim estes povoados acabam fazendo parte do território quilombola 

da Matinha, reconhecido e certificado em 2014.   

A luta em permanecer nas terras bem como o processo desencadeado 

para conseguir o reconhecimento quilombola mostra a resistência de um povo 

negro, mas resistente tal como na época da escravidão.  
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