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RESUMO 

 
Na “Chã1” da Serra de Santana no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, Zona 

rural do município de Lagoa Nova há uma comunidade, conhecida pelo passado recente 

ligado a pobreza ao ponto de efetuarem diversos saques a feira livre, que hoje vive um 

período bem diferente onde de forma recorrente a frase “hoje o povo tá rico” é ouvida 

dentro e fora da comunidade. Dentre os prováveis motivos para esta afirmação as “novas 

terras” anexadas a partir de uma invasão à 15 anos atrás pelos agricultores “sem terra” 

tem sido destacadas como a principal razão para a melhora nas condições materiais na 

comunidade. A presente pesquisa buscou analisar os motivos que estão por trás de tal 

mudança e consequentemente os efeitos das mesmas nas demais instâncias da 

comunidade a partir de uma abordagem antropológica voltada para análise da mudança. 

Com o término da análise pode-se perceber o impacto causado com anexação de tais 

terras, gerando alterações significativas tanto nas relações políticas como até na própria 

superestrutura. 

Palavras-chave: Comunidade Quilombola, Mudança Cultural e Materialismo Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Chã é uma expressão local que se refere a planície da Serra de Santana. 
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ABSTRACT 

 

 
In "Chã" of Serra de Santana in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, rural area of 

the municipality of Lagoa Nova is a community known for the recent past linked poverty 

and robberies in the market, which today lives a period where very different on a recurring 

phrase "today people're rich" is heard inside and outside the community. The probable 

reasons for this statement the "new lands" attached from an invasion of 15 years ago by 

"sem terra" has been commented as the main reason for the improvement in the material 

conditions in the community. The present study sought to examine the motives this 

change and therefore their effects in other  instances the community from an 

anthropological approach toward analysis of change. With the end of the analysis can 

understand the impact with annexation of such land, causing significant changes in both 

the political relations as to the superstructure. 

Key-words: Quilombola Community, Cultural Change and Cultural Materialism. 
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INTRODUÇÃO 

 
O problema da mudança na comunidade 

 
Nas últimas décadas estudos voltados para análise de mudança social tem se 

ampliado no estudo de comunidades ao redor do mundo. Entender os processos sociais 

que passam tais comunidades, buscar compreender as limitações ecológicas ou até mesmo 

perceber até que ponto tais condições materiais influenciam a cultura são apenas alguns 

dos fatores que fazem com quê hoje em dia, cada vez mais, estudos voltados para 

situações de mudança sejam desenvolvidos (SZTOMPKA, 2005) 

Localizada em uma Serra no interior do estado do Rio Grande do Norte (região 

Nordeste do Brasil) há uma comunidade, chamada Macambira, onde a mudança tem sido 

algo destacado em expressões como “Tá todo mundo rico”, “mudou muito”, “melhoró 

muito” isto tanto entre o mais velhos (principalmente entre aqueles que acompanharam os 

principais conflitos em busca de alimento na década de 80 ou trabalharam arrendados pela 

conga2), quanto entre os mais novos.  

Fernando Ferreira de Araújo “Chimarra” (66 anos, aposentado) protagonista na 

invasão da feira na década de 80 em busca de comida afirma “Hoje melhoró uns  noventa 

por cento...”. De acordo com João Daniel Pereira (68 anos, agricultor) “No passado era 

ruim mesmo, a gente trabalhava tudu morto de fome...Hoje tá tudo muito rico...hoje a 

gente come umas 20 vezes por dia”. Severino Daniel Pereira (81 anos, aposentado) afirma 

que “No passado o que mais havia era precisão, agora não... graças a Deus tá tudo muito 

bom, mas um tempo para trás havia três anos de seca...a gente passava três anos sofrendo”. 

O próprio padre de Lagoa Nova Rivaldo Pereira Dantas (40 anos, Padre de Lagoa Nova 

– RN -Brasil) nos lembra que na Macambira “Hoje tá tudo mudado... Antes era 

complicada a situação... “ 

Como alternativa para tentar entender como estão se configurando as mudanças 

na Macambira, uma vez que (ao que parece) os comentários sobre mudança tem destacado 

as condições materiais da comunidade (em frases como “todo mundo rico...”) percebo 

que para um melhor entendimento, seria interessante ter em mente 

 

2 
Conga é o nome dado a política de arrendamento que durante quatro anos no mínimo 30% da produção 

de mandioca é deixada com o proprietário da terra. Aqui lembro também que usei estratégia semelhante 

ao Elias em  “Estabelecidos e Ousiders”  alterando nome de pessoas para preservar a identidade.
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determinadas relações que as condições materiais de vida têm com as mudanças, talvez 

em contribuições de autores que pensam a mudança em relação as tais condições, como 

a White (2003) que destaca que há uma relação direta entre a energia disponível para 

consumo (isto no modo de produção) e a cultura local (influenciando até mesmo as 

expressões oriundas do imaginário local). Nestes termos, olhar para as alterações no modo 

de produção podem fornecer importantes indícios de como está se configurando esta 

mudança. 

Tentando então entender as prováveis alterações no modo de produção de 

Macambira, por hora neste primeiro momento, vamos iniciar uma jornada a partir da 

história oral (THOMPSON, 1992), olhando de forma mais aproximada para a relação 

ocupação do território e modo de produção agrícola, buscar também estabelecer certas 

relações com os aspectos políticos, e já mais adiante olhar para aspectos relacionados a 

identidade. 

Conforme nos apresentam os moradores “Macambira”3 foi o nome dado a 

comunidade há cerca de 6 a 7 gerações atrás pelo fato de na região norte da comunidade 

se encontrar muito “pé de macambira” (Bromelia Laciniosa). Segundo Percio Daniel 

Pereira (65 anos, agricultor) “Butaru o nome daqui no início de sítio Macambira porquê 

tinha muito pé de Macambira...”. Nesta época a região que hoje é conhecida politicamente 

como Macambira (Macambira I, II e III) era povoada por uma família formada a partir do 

Lázaro Pereira de Araújo (às vezes confundido com seu filho Fernando Lázaro ) “mulato” 

considerado o fundador da Macambira. Amaurilda Daniel Pereira (85 anos, aposentada) 

lembra as sete casas4 que compunham a Macambira na  sua infância (década de 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Macambira foi o nome dado a comunidade em referência ao vegetal macambira “Bromelia Laciniosa” 

encontrado na comunidade em abundância. 

4 
Amaurilda ainda complementa estas sete casas com mais cinco, só que segundo ela foram embora em 

uma seca ainda na década de 30. 
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Figura 1 – Localização das casas na década de 30 

[Elaboração do próprio autor] 

Amaurilda Daniel Pereira lembra que a única casa que havia mais ao sul da 

Macambira (atual macambira I e II) na sua infância (década de 30) era a casa de João 

Silvino. Nestes termos em uma região de aproximadamente 2000 hectares as sete famílias 

que existiam (mesmo em meio às limitações tecnológicas do período) possuíam uma 

considerável área para plantio. Segundo Severino Daniel (82 anos, aposentado) “o povo 

era mais poco eu conto as casas que tinha por aqui...hoje ninguém conta não por que tem 

gente franca”. Nesta época havia bastante espaço para se plantar, quem podia abria roçado 

nos mais diversos lugares de um território que se estendia ao longo de toda planície no 

sentido norte e sul. 

Olhando para a década de 50 (1950-1960) Amaurilda apresenta uma nova 

configuração das residências, desta vez caracterizada pela mudança de Ausônio Firmino 

para a região mais ao sul (conhecida hoje como macambira II), pelo crescimento da 

família Silvino (com duas novas casas, de filhos, construídas ao lado da casa do Silvino) 

e pela própria multiplicação das casas dos Daniel (os irmão de Amaurilda, casaram neste 

período). 
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Figura    2    –    Localização    das    casas    na     década     de     50 [Elaboração 

do próprio autor] 

Ainda na década de 50 além do alto índice de natalidade (com mais de 10 filhos 

por família morando em uma tapera5) alguns filhos já haviam casado e construíam sua 

casa próximo a casa dos mais velhos, compondo uma lógica de ocupação que vem 

permanecendo ao longo do tempo. Outro fator a ser considerado é que nesta década já 

percebe-se indícios da atual configuração espacial da Macambira (dividida em 3 

Macambiras). Nesta época a área destinada para plantio já começava a ficar restrita sendo 

dois fatores que se destacavam relativos a esta restrição: primeiro a alta taxa de natalidade 

(onde os filhos que saiam de casa depois de casados construíam suas casas próximas aos 

parentes mais velhos) e segundo (conforme veremos no capítulo 2) as relações 

clientelistas que a população da Macambira matinha com a família Arão, culminando em 

uma perda de parte do território (onde atualmente se conhece como cabeça da 

Macambira). 

Na década de 60 (1960-1970) a região mais ao sul da Macambira (região 

conhecida hoje como Macambira I) começa a ser povoada. Ausônio Machado 

5 
Nome dado a casa de taipa na comunidade. 
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Guimarães (83 anos, ex-vereador aposentado) chega a comunidade e compra uma parcela 

da terra onde constrói sua casa. Nesta época além de Ausônio Machado, José Candido 

chega da cidade de Campo Redondo (RN – Brasil) juntamente com Fernando Cabral 

constroem suas casas na comunidade. Ausônio Firmino, que já havia se mudado mais 

para sul da Macambira, vende um pedaço de terra a José Candido. 

 

 

Figura 3 – Localização das casas na década de 60 

[Elaboração do próprio autor] 

 

 

Já a década de 80 (1980 -1990) é marcada pela divisão da Macambira em três 

partes (I,II,III) a partir da iniciativa do vereador Ausônio Machado Guimarães (morador 

da Macambira I).  Segundo o vereador, com o propósito de atrair investimentos para a 



19  

comunidade, foi a partir desta divisão que foram conseguidos dois colégios (um em 

Macambira II e outro em Macambira III). Embora em um primeiro momento possa-se 

pensar que tal divisão pode atrair recursos para comunidade com um todo, Ausônio 

Machado (que mora no inicio da Macambira I) explica que depois da divisão ficou mais 

fácil conseguir recursos para a região onde está localizada a sua casa. O ex-vereador foi 

beneficiado com um posto de saúde (o único da Macambira) vizinho a sua casa, antes da 

divisão, segundo o ex-vereador, os recursos vinham mais para os Daniel (Macambira III, 

a cerca de 2 km da sua casa). Ausônio Machado Guimarães (83 anos, ex-vereador e 

agricultor) comenta sobre os motivos que geraram a divisão da Macambira em três 

comunidades: 

Eu fui até a menina secretária e pedi mais uma escola para Macambira uma vez 

que estava lotada a primeira, ela disse que não podia uma vez que na 

comunidade já havia uma escola, como solução foi apresentado um projeto  de 

lei que dividia a Macambira e assim a escola pode ir para lá [...] 

 

Nesta década com o acelerado crescimento da comunidade (permanecendo a 

lógica de construção da casa dos mais novos vizinhos aos antepassados) foi o período 

onde a área para plantio estava significativamente reduzida em relação ao inicio da 

ocupação. A política de arrendamento (iniciada no ano de 1976) foi uma solução para os 

agricultores que neste período já não tinham pedaço de terra que possibilitasse um plantio 

adequado. 

Nos últimos anos a Macambira (conforme figura a baixo), tem sido ocupada pelas 

famílias Daniel com suas subdivisões (Valdemar, Quirino, Percio de Chico, Domingos, 

João Daniel, Severino Daniel, Manuel e Amaurilda Daniel), Firmino  (Linaudo e 

subdivisões), Rodrigues (e subdivisões), Nicolau (e subdivisões), Machado, Julião (e 

subdivisões), Cabral (e subdivisões) e Candido (e subdivisões). Hoje são cerca de 200 

famílias (isto é uma estimativa minha a partir do limite adminsitrativo6) que ocupam a 

comunidade, totalizando algo próximo de 1500 pessoas. 

 

 

 
6 
Percebi uma ausência em termos de estatística (quando se pensa em termos de limites administrativo). 

Em visitas ao Incra (conversando com o antropólogo Tiago) ele comentou comigo que embora eles 

tenham um certo cadastro de famílias da comunidade, este cadastro não contempla o seu limite 

administrativo, se encontra desatualizado e ele não foi organizado em termos estatísticos. 
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Figura   4   –   Mapa    das    principais    famílias7    da    macambira (Elaboração 

do próprio autor) 

Nesta pesquisa a comunidade foi analisada a partir do seu limite administrativo 

(portanto o que hoje corresponde a Macambira I, II e III). Em contribuição recente Pereira 

(2007) trabalha a partir de um limite étnico onde para tanto foi trabalhado um método 

voltado para analise do processo de formação da fronteira étnica. Para fins do presente 

trabalho, dada as dimensões da comunidade étnica e o tempo disponível para uma 

pesquisa de mestrado optei por trabalha com um limite administrativo, nestes termos 

convém ainda destacar que concordo com o limite étnico (PEREIRA, 2007) entretanto, 

como o tempo disponível foi insuficiente para abarcar toda como quilombola Macambira, 

preferi optar por analisar apenas as três etapas que fazem parte do limite administrativo. 

Portanto, daqui em diante o limite administrativo aparecerá como referência para a 

pesquisa. 

 

7 
Existem casos na comunidade que se usa o nome de um parente mais velho para denominar a família, 

nestes termos é comum se referir a família de Percio Daniel Pereira como “Os Percios”. Este mapa 

elaborado pelo próprio autor a partir de dados oriundos de geoprocessamento (imagens aéreas) não segue 

limites rígidos de divisão das propriedades. 
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A Macambira III atual (região mais ao norte) tem o predomínio de famílias antigas 

oriundas dos Daniel dentre as quais se destacam os idosos Amaurilda Daniel Pereira (83 

anos, aposentada) e Manuel Daniel Pereira (85 anos, aposentado) considerados um dos 

“troncos vei8” que habitam nesta região. Mais a leste (ainda na região norte) vem a família 

dos Quirino, onde Quirino Daniel Pereira (irmão de Amaurilda e de Manuel) vem 

constituindo descendência. 

Mais ao sul (porém ainda na Macambira III) vem a família de João Daniel Pereira 

(68 anos, aposentando) e mais abaixo a família de Beatriz (e o falecido Valdemar) onde 

seus filhos Virino e Arlinda tem constituído descendência. Ainda mais ao sul (quase limite 

com a Macambira II) no lado leste, se encontra outro “tronco vei” da Macambira, a família 

Nicolau. 

A leste (descendo em direção ao Sul) encontramos a família Firmino, sendo 

representada por João Firmino, por seu filho Linaudo Firmino e seus descendentes (que 

ao casar construíram suas casas ao redor da casa do Linaudo), por fim nesta área mais ao 

norte fica a família Rodrigues. Descendo pela estrada lateral casa de Linaudo se encontra 

a divisa com a Macambira I. Pouco depois da divisa a família Julião é o primeiro núcleo 

familiar que compõe a Macambira I. Indo ao sul a família de José Candido, Cabral e por 

último Ausônio Machado, compõe a Macambira I. 

Delineada esta localização das famílias (hoje) percebe-se que embora no passado 

a população fosse muito reduzida, as altas taxas9 de natalidade que desde o inicio vem 

marcando a história da comunidade, foi algo que contribuiu de maneira significativa para 

um rápido crescimento ao longo dos anos. Nestes termos Severino Daniel Pereira (81 

anos, aposentado) afirma que “o povo era mais poco eu conto as casas que tinha por 

aqui...hoje ninguém conta não por que tem gente franca”. Maria dos Solange Santos Silva 

(44 anos, sindicalista e agricultora) também sobre o crescimento aponta que “ por falta de 

informação eles tinha um numero de filho muito grande” e para Maria 

 

 

 

8 “Troncos vei” é uma expressão referente a antepassados (ou os mais velhos). 

 
9 

Não há dados estatísticos sobre a taxa de natalidade do período, todavia a partir das entrevistas com os 

“mais velhos” percebi de forma recorrente o alto numero de filhos. Em entrevista recente, Maria Arlinda 

Felix “Dona Arlinda” comentou comigo sobre uma parente sua que teve 25 filhos. 
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Arlinda Felix (62 anos, agricultora) “antigamente aqui o povu tinha mais de 20 fi...o 

povo mais vei era especialista em ter fi...”. 

Tal multiplicação, com uma fase inicial de casamentos endogâmicos10, teve como 

consequência a formação de uma rede complexa de parentesco na comunidade que ainda 

hoje permanece. Um exemplo deste fato é apresentando no gráfico genealógico logo a 

seguir onde a partir de intracasamentos são formadas as principais famílias da Macambira 

II (neste caso apresento o gráfico genealógico da Família Firmino, Silvino e Rodrigues). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

Há indícios que no início da comunidade haviam casamentos com pessoas de fora, todavia ainda nessa 

fase inicial depois de algumas gerações, os casamentos endogâmicos predominaram. 
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Gráfico genealógico I: Principais famílias da Macambira II 
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Olhando para o gráfico genealógico acima, merece destaque a alta taxa de 

natalidade das famílias. Harris (1999) destaca a influencia dos modos de reprodução 

(como uma taxa de natalidade elevada) como fator diretamente ligado a composição 

(juntamente com os modos de reprodução) da infraestrutura tendo por sua vez a 

“primazia” sobre as demais instâncias da comunidade. Ou seja, em uma comunidade onde 

a taxa de natalidade é alta a relação com o meio ambiente é distinta de uma situação onde 

houvesse o mesmo modo de produção, porém sem a mesma natalidade. Segundo 

informações dos moradores na Macambira, só em épocas recentes que se amplia o uso de 

anticoncepcionais pelas mulheres principalmente. Maria Arlinda Felix (62 anos, 

agricultora) no lembra que “Só de 2000 pra cá que as mulher vieru se cuidar para num ter 

fi...”. 

Além da alta taxa de natalidade, que durante o tempo foi diminuindo a área 

destinada a plantio, outro fator diretamente ligado a prováveis alterações no território 

eram as práticas clientelistas (FAORO, 1987; CARVALHO, 1997). Tais práticas eram 

relacionadas a coronéis (e poderosos) da região dos quais Emídio Arão é um dos 

personagens centrais (citado em entrevistas) nas relações, às vezes comprando e quando 

não tinha sucesso pressionando os “negros da Macambira” a partir de outros meios de 

persuasão. Jorião Apolinário de Araújo (74 anos, agricultor) comenta “Ih ih era o  Emídio 

(referência ao Emídio Arão) que vinha no jumento querendo as terras daqui...e como num 

vendero ele pediu para cercar e depois tumô...”. Segundo Percio Daniel Pereira (65 anos, 

agricultor) “Era (referencia a Emídio Arão) um homem ignorante. Certa vez em que pedi 

para ele arrendar uma parte da terra pra mim, pur que era perto  da minha casa e ele disse 

que a terra num dava nem para dar de cumer ao gado dele...”. Se comenta na comunidade 

que no passado era comum, Emídio propor a troca de uma parcela de terra, em uma cabra, 

ou um boi. Ou até mesmo uma boa refeição, como ele era visto de maneira superior pela 

população, poucos se atreviam a não entrar no “jogo” das negociações clientelistas. 

Juntando então estas práticas clientelistas com o crescimento da população em 

velocidade aceleradas pelas altas taxas de natalidade, a terra que antes ia da “grota do 
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Assu a grota do Sertão”11, foi reduzida a uma área menor. Tais aspectos pouco a pouco 

foram “minando” a sobrevivência, e conviver na comunidade foi cada vez mais se 

tornando um desafio para os moradores da Macambira. Segundo Severino Daniel Pereira 

(82 anos, agricultor) “em época de seca era três anos de seca e três anos de sofrimento”. 

Em meio a este contexto, sem alternativa para sobreviver em meio às limitações 

impostas pelo meio ambiente (principalmente em épocas de seca, como as duas secas 

significativas dos anos 80) foram organizadas expedições a feira livre de Lagoa Nova 

(RN) com o intuito de fazer saques. De acordo com Percio Daniel Pereira (65 anos, 

agricultor) “A situação era tão grave que o povu se juntaru para saquiar a fera de Lagoa 

Nova”. Foi então a década de 1980 que a população (depois de várias gerações 

convivendo de forma pacífica com a população em seu entorno) se mobilizou e foi em 

conjunto para Lagoa Nova (RN - Brasil) com sacos nas mãos com o alvo de saquear a 

feira livre. A primeira tentativa no início da década de 80 foi contornada pelos órgãos 

públicos (intervenção do vereador Ausônio Machado junto ao prefeito Fernando Jerônimo 

de Medeiros “Chicó Berdadino”) que minimizou as tensões, conseguiu cestas básicas para 

a população e impediu a primeira tentativa de saque. 

 

 
Figura 5 – Felizardo Jerônimo de Medeiros, gestor municipal na primeira 

tentativa de invasão 

 
11 

Há uma diferenciação local entre grota e chã. Grota é um terreno pedregoso e chã é a planície. Grota do Assu a 

grota do Sertão, são os dois limites (Norte e Sul) que no passado segundo informações dos moradores determinavam 

o território. 
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[foto do próprio autor retirada a partir de foto antiga]. 

 
Ausônio Machado Guimarâes (83 anos, aposentando) faz referencia ao prefeito: 

 
D12: Qual foi o episódio que mais marcou (a gestão de Franscico Jerônimo dos Santos)? 

 
A: Foi o dia que quizero invadir a feira e ele deu feira a todo mundo...A macambira (daquele 

tempo_grifo meu) era a região mais probre do mundo... 

 

As medidas que a prefeitura desenvolveu foram eminentemente paliativas e 

passados alguns anos, já na gestão de outro prefeito  (Elton de Souza Costa) houve mais 

uma tentativa (já no ano de 1987), desta vez bem sucedida, uma vez que devido à “fuga 

do prefeito” não pôde haver negociação. Jorião Apolinário de Araújo (74 anos, agricultor) 

relata os acontecimentos que antecederam a invasão: 

Eu fui procurar o prefeito e ele num tava na prefeitura [...] mas me disseram 

que ele tava num bar lá na frente...eu fui e quando vi o prefeito disse que o 

povo tá se juntando cum uns saco atrás de comida, se num tiver [...] eles vão 

invadir a feira [...] 

 

Figura 6 – Elton Costa o prefeito que vivenciou no seu primeiro mandato o saque à 

feira livre de Lagoa Nova (RN) (Lagoa Nova, 10.10.2011) 

[acervo do  autor] 

 

 

Dada a falta de iniciativa do prefeito (na época em seu primeiro mandato e com 

apenas 29 anos) a população entrou na feira acompanhada de perto pelo olhar da polícia 

(que não fez nada) e efetuou diversos saques a feira. Segundo Amaurilda Daniel Pereira 

 

12 
D é referente ao pesquisador Danilo. A é referente à Ausônio Machado Guimarães. 



26  

(85 anos, agricultora aposentada) “O que teve de gente que saqueou...foi gente de todo 

canto...era gente que fazia medo, uns corria com uns saco, uns curria com outros saco 

teve até polícia...”. 

Ainda na década de 1980 outro fator que comprova a situação precária que a 

população da Macambira vivia foi outro saque, desta vez ao colégio São José (que hoje 

se encontra desativado). Segundo informações o colégio São José foi construído na 

década de 1980 (a partir de verba conseguida pelo vereador Ausônio Machado) na 

propriedade de Ausônio Firmino, com o propósito de servir a população da Macambira 

II. Tal ato de saque ao colégio, ao que parece foi decisivo para sua desativação, uma vez 

que embora existam relatos que o colégio fechou por falta de aluno, todavia, em conversas 

mais reservadas com moradores da comunidade, foi informado que o verdadeiro motivo 

para o fechamento do colégio foram os saques realizados à merenda que vinha de Lagoa 

Nova (RN). 

 

 
Figura 7 – Escola municipal São José (abandonada, 02.02.2011) 

[acervo do  autor] 

A década de 1980 representa um período delicado para a população da Macambira 

como um todo, uma vez que a mesma já contava com números expressivos de moradores 

(próximos a 1000 habitantes) convivendo em uma área que no inicio era explorada por 

pouco mais de 20 pessoas. De acordo com White (2003)13 existe uma 

 

13 
White (2003) em “Energy and the Evolution of culture” enfatiza o papel que a energia tem sobre a 

cultura  (WHITE,  2003,  p.  256).  White  partindo de  uma  lógica  voltada  para  as necessidades  do ser 
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relação direta entre a sobrevivência da comunidade e a quantidade de energia disponível 

para a mesma consumir. Com o crescimento da população, como tem acontecido nos 

últimos anos na Macambira, naturalmente aumentará a demanda de energia e uma vez 

não suprida, outras soluções como a encontrada através da invasão da feira, roubo do 

colégio (ou busca por mais terra para suprir a demanda) pode ser a consequência natural 

das necessidades de mais energia para sobreviver. 

Como o problema não foi solucionado com a invasão da feira (uma vez que as 

limitações do ambiente permaneciam as mesmas) posterior a invasão da feira livre, já nos 

anos 90, houveram outras alternativas para mitigar tais pressões ambientais14, de certa 

forma mais politizadas, todavia não foram menos acirradas. 

Foi então nesta época que se deu a fundação dos Núcleos de Produtores Agrícolas 

a partir de uma iniciativa do Banco do Nordeste, que tinha como alvo inicial  o 

fornecimento de infraestrutura para potencializar a produção agrícola (e como 

consequência atenuar a situação de miséria que a população se encontrava). Nestes termos 

de inicio foram construídos dois grandes edifícios de cerca de 400m² (um em Macambira 

II e outro em Macambira III) construídos com o alvo inicial de abrigar o maquinário de 

fabricação de doce de caju (aliado ao beneficiamento da castanha) acrescido de um trator 

voltado para abrir novos locais para plantação de mandioca, feijão e milho. Tal iniciativa, 

embora bem intencionada, não foi bem sucedida e apenas contribuiu para instaurar (ou 

quem sabe acirrar) desta vez disputas políticas internas em volta da terra. Lembra José 

Sizinando da Silva (58 anos, agricultor): 

A iniciativa foi do Banco do Nordeste e saiu este projeto por modi beneficiar 

a comunidade e me apontaro como presidente[...] e arrumei trabalhador 

 

humano comenta que todas as sociedades necessitam de energia (assim como todas as coisas do universo 

podem ser analisadas com base na energia) e o controle de energia é tanto a chave para a evolução  cultural 

quanto pode servir para medir o progresso da evolução (multilinear). Em meio a tal processo cinco fatores 

que se destacam: a) organismo humano; b) o habitat; c) energia controlada e expedida pelo homem; d) os 

caminhos de expedição de energia e) as necessidades humanas carecem de meios de acumulo de energia. 

White (2003) de forma similar ao que faz o Karl Max separa a cultura em três instâncias de evolução: 

tecnológico, sociológico e ideológico. Para White (2003) embora todas as instituições contribuam para a 

evolução, a tecnologia desempenha um papel fundamental na evolução social e as alterações na tecnologia 

afetam as demais instituições e sistema de valores. 

14 
Em relação a pressões ambientais, me refiro a falta de terra para plantar com o crescimento da população 

aliada à seca recorrente no semi-árido do nordeste do Brasil. 
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funcionário e fizemos um prédio em seguida veio uma maquina de corte de 

castanha, aquele prédio era pra isso, era para beneficiar castanha, fazer doce e 

não chegou a este ponto...o financiamento foi para fazer o prédio, comprar um 

trator, vinte maquina de beneficiamento de castanha, umas maquinas de fazer 

doce, não sei quantas foi [...] mas veio para formar aquela fabrica  e butar a 

população para trabalhar[...]. 

 

 

 

 

Figura 8 – Fachada do Prédio da Associação de Produtores Agrícolas da 

Macabmira III (Macambira III, 15.01.2011) [acervo do  autor] 

Dado o insucesso no processo ligado ao Núcleo de Produtores Agrícolas (embora  que 

bem sucedido para uma minoria que organizava a Associação e podia a partir de atividades 

obscuras, obter algum ganho) outra iniciativa ainda na década de 90 (mais especificamente 

em 1997) foi desenvolvida pelos moradores da Macambira. Influenciados pela mídia (a partir 

de reportagem onde apresentavam como bem sucedidas as iniciativas do movimento dos 

Sem Terra) houve uma mobilização política (embaixo de um cajueiro) com intuito de 

organizar uma tomada de umas terras localizadas ao norte da comunidade (região conhecida 

como cabeça da Macambira) na época de posse da família Arão, a mesma que no passado 

matinha relações clientelistas com os antigos moradores da comunidade. 

Neste ínterim é interessante perceber que a partir deste episódio de invasão das terras, 

duas identidades (uma posterior a outra e em certo sentido as duas simultaneamente 
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hoje em dia) foram acionadas pela comunidade com o intuito de ter acesso a terra. A primeira 

foi voltada para o campesinato (FIRTH, 1971) apoiados pelos sindicado rural para ocupar as 

terras (em uma ação semelhante ao que faz o movimento dos Sem Terra, porém neste início 

não apoiada ainda15 pela movimento) e a segunda ligada à questão quilombola. 

 
Nestes termos é interessante perceber a que a identidade étnica é algo dinâmico e não 

estático (BARTH, 2000) e, uma vez que o que se tem por trás são as condições ecológicas 

influenciando a identidade do grupo, é interessante olhar para o argumento de Villar (2004) 

a respeito disto: 

 
Quando se revisita a argumentação do Barth a respeito de etnicidade chama 

atenção seu apelo constante e sistemático às perspectivas denominadas 

“ecológicas” e “demográficas”. Ecologia e demografia são fatores crucias que 

determinam o êxito ou eventual fracasso das opções, das decisões e das estratégias 

relativas a identidade étnica. 

 
Villar (2004) ainda critica a pouca ênfase dada aos que se utilizam da teoria  barthiana 

destes condicionantes apontados por Barth como “determinantes” da cultura. Segundo o 

autor, embora o Barth apresente uma leitura dos fatores ecológicos um tanto superficial e 

não tão clara a respeito da direção que toma a influencia dos fatores ecológicos e 

demográficos na cultura, todavia, é de importância fundamental (para o bom entendimento 

da sua teoria de formação de fronteiras étnicas) entender a influencia de tais fatores sobre a 

cultura. Podendo, portanto influenciar de maneira decisiva a própria identidade. 

Talvez a comunidade Macambira (como veremos mais a frente) tenha sido um 

exemplo desta “fluidez” da identidade étnica, principalmente quanto influenciada pelas 

condições matéria de vida. Pois nesta época (dados os motivos apresentados anteriormente 

como o crescimento da população aliado a consequências de negociações clientelistas) as 

terras eram escassas e para conseguir sobreviver era preciso se adequar a uma política de 

 

 
15 

Destaco como “ainda”, pois no início da ocupação o discurso que predominava era de agricultores que 

não tinham terra para plantar e estavam fazendo a ocupação com vias a ter acesso a terra. Entretanto, 

quase sete anos depois (dada a demora no processo junto ao movimento quilombola para ter acesso a 

terra, houve um grupo que se filiou ao movimento dos Sem Terra na comunidade. 
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arrendamento a partir do pagamento da chamada “conga16” praticada por alguns 

proprietários de terras de comunidades vizinhas que exploravam os agricultores da 

macambira, uma vez que trabalhavam quatro anos e ao final de tudo tinham que dar para o 

dono da terra, além de 30% da produção de mandioca, 25% da produção de feijão, de milho 

também, se configurando em uma situação onde praticamente não restava nada para o 

agricultor além do consumo básico de sua família. Valério Cândido Pereira (43 anos, 

agricultor e Presidente da Associação Quilombola) explica “Quando a gente pagava a conga 

não tinha como sobrar para nada. Era 30% que a gente pagava pra roça, 25% do feijão e pro 

milho. 80% ia embora com a conga”. 

 
Dada esta “insuportável” situação os agricultores se juntaram e decidiram, a partir do 

apoio do sindicato de agricultores rurais de Lagoa Nova (RN – Brasil) e da liderança de 

Valério Cândido da Silva e seu tio Percio Daniel Pereira (conhecidos como Vilma e Percio 

de Chico), invadir as terras do Emídio Arão, assumindo então um tipo de identidade de 

camponeses “Sem Terra”17 da Macambira. Assumir tal identidade não foi algo tão difícil 

uma vez que a situação que se configurava com os agricultores da Macambira (explorados 

por uma política de arrendamento) nos lembra a própria conceituação que o Wolf (1976, 

p.16) faz de camponeses: 

 
Camponeses são cultivadores rurais cujo excedente são transferidos para as mãos de um 

grupo dominante, constituído pelos que governam, que os utilizam para assegurar seu 

próprio nível de vida, e para distribuir o restante entre grupos da sociedade que não 

cultivaram a terra, mas devem ser alimentados, dando em troca bens específicos e serviços. 

 
 

Ou, quando se leva em conta a mobilização dos agricultores em volta da causa, o 

conceito do Firth (1971, p. 58) apresentando como “um corpo de pessoas que participam 

 

16 
Conga era um percentual que pode ser pago tanto em produção quanto em verba, que pode ser aplicado a 

diversos produtos agrícolas dentre os quais mandioca, feijão e milho, em percentagens que podem variar de 

uma quantia de 20% a 50%. 

17  
Acho interessante destacar que o movimento foi apoiado pelo sindicato e nesta altura ainda não 

apoiado pelo movimento dos Sem Terra (algo que só aconteceria anos depois, em outro contexto). 

Também gostaria de destacar que por vezes fazem ligação da ocupação que aconteceu em 1997 com o o o 

movimento dos Sem Terra identidade ficou tão marcada, que hoje em dia, mesmo com o avanço do 

processo de reconhecimento como Quilombolas, várias pessoas na comunidade ainda se referem a terra 

anexada a partir do processo de reconhecimento, como a terra dos “sem terra”. 
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de atividades comuns e se ligam, através de múltiplas relações, de modo tal que os objetivos 

de qualquer indivíduo só podem ser alcançados através da participação na ação com os outros 

[...].” 

 
Tal tentativa de se assumir como agricultores “sem terra” não durou muito e foi o 

período de maior dificuldade em relação à própria segurança dos agricultores. Segundo o 

Vilma a policia vinha periodicamente e (orientados pelo sindicato) eles saiam das terras, 

passado porém uns dias, voltavam para lá novamente. Neste ínterim a situação mais 

delicada foi certo dia onde houve um diálogo com tons de ameaça entre Percio Daniel 

Pereira e o delegado, ao ponto do Percio exclamar em alta voz “cum arma a gente é homi 

que nem voceis (referencia as armas que estavam de posse dos agricultores) [...]”. Neste 

dia segundo Vilma o conflito armado só não ocorreu, por causa da presença do advogado 

José Maria que intermediou o processo e apaziguou os ânimos. Vilma conta que em outro 

momento o Emídio Arão veio até sua casa  (montado em seu jumentinho), juntamente 

com o delegado e o ameaçou dizendo que se continuasse a invasão ele cortaria sua cabeça 

fora e colocaria lá na porteira, para servir de exemplo para os que tentarem invadir de 

novo. Vilma comenta que na hora como não havia o que dizer inventou uma história que 

os agricultores da Macambira fizeram um acordo e se alguém fizesse algo com alguém 

eles vingariam a vida, custe o que custar. Emídio Arão morreu dois anos depois da invasão 

(por volta de 1999, por causas naturais) mas seus familiares continuaram a pressionar os 

agricultores da Macambira. O primeiro mandado de intimidação se deu com a presença 

do proprietário das terras Ubirajara Arão (filho do Coronel Elíseo Arão) que juntamente 

com o delegado de Santana do Mattos ameaçou mais uma vez o Valério Cândido da Silva 

(42 anos, Atual presidente da Associação Quilombola). Segundo o Valério Cândido da 

Silva (42 anos, agricultor e atual presidente da associação quilombola) “Teve dia da 

policia vim e a gente se armar com foice, espingarda”. Maria do Solange Santos Silva (44 

anos, sindicalista e agricultora) lembra que: “quando os policiais viram eles tudo armado 

de foice a policia foi que ficou com medo deles...” 

A seguir, a figura 9, destaca o registro de um dos mandados de intimação para 

desocupar a área. 
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Figura 9 – Mandado de intimação para desocupar a área (Lagoa Nova, 

03.03.2011) [acervo do  autor] 

A segunda intimidação se deu com outro parente do coronel Emídio Arão, 

chamado “André” (neto de Emídio), que também veio com policia e advogado. Nesta 

segunda tentativa também quase houve um conflito armado, sendo configurada pela troca 

de ameaças em tom de intimidação. Valério Cândido da Silva (42 anos, agricultor) 

ordenou aos agricultores que cercassem os policiais e uma vez que o número de 

agricultores era bem maior que o de policiais o tom das ameaças baixou e não chegou a 

haver conflito armado. 

Iraedson (genro de Elísio Arão), já no inicio dos anos 2000, orientado pela família 

decidiu mudar de estratégia e ao invés de continuar tentando expulsar os agricultores, 

tentou desapropriar as terras junto ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), para com isso receber a contrapartida financeira que lhe cabia do órgão 

estatal. Tal tentativa terminou não sendo bem sucedida, uma vez que a área não foi 

classificada pelo órgão como adequada para desapropriação dadas as limitações ligadas 

ao acesso à água (nesta época ainda não havia a acesso à água promovido alguns anos 

depois a partir de uma rede ligada à adutora que bombeia água diretamente da barragem 

Armando Ribeiro Gonçalvez). É interessasnte tambpem destacar que esta situação 

aparentemente fracassada era atenuada por palavras de incentivo do Sindicato sendo um 

dos grandes incentivadores deste processo. Segundo informações Pablo Pereira (já 

falecido, na época presidente do sindicato rural) juntamente com Solange Santos (Maria 

do Solange Santos Silva) foram os maiores 
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incentivadores externos. Sobre a questão Maria Solange dos Santos Silva (44 anos, 

sindicalista e agricultura) afirma: 

Quantas vezes a gente foi no Incra e a terra não foi desapropriada para eles [...] 

tivemos audiência com o superintendente do Incra que na época era doutor 

Cezar, depois Pablo Cintra, depois foi Graça Arruda, todos os superintende 

conhecia a historia...o proprietário era uma pessoa de muita influencia política 

[...] Iraedson Araújo que tinha muita influencia política e ele não se propôs a 

vender a terra (inicialmente, grifo meu) pela reforma agrária, baseada na lei do 

Brasil só podia vender se ele estivesse disponível a vender a terra...outra coisa 

que atrapalhou eles, veio uma vistoria, a gente conseguiu, o INCRA faz a 

vistoria, que a vistoria é um levantamento para saber valor da terra, uma 

avaliação como se diz e na avaliação foi constatado que a terra era inviável 

para eles questionando a falta de agua, que na época não tinha, isto prejudicou 

demais eles [...]. 

 

Além do sindicato de Lagoa Nova, de uma forma mais tímida também se 

envolvem no processo o sindicato agrícola de Bodó e de Santana do Mattos. Sobre esta 

questão Fernando Lopes Pereira “Boneco” (45 anos, agricultor e líder do movimento dos 

Sem Terra) explica: 

No inicio foi por meio do sindicato de lagoa Nova, Bodó e Santana do Mattos 

é porque é o seguinte, os eleitor é de Lagoa Nova, como a terra é em Bodó o 

presidente de Bodó Zé Piru ajudou e o de Santana por que a comarca era de lá. 

 

 
Figura 10 – Barraco das reuniões do acampamento dos sem terra da Macambira 

(Macambira III, 5.6.2011) [acervo do  autor] 
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Uma vez que o processo não pôde avançar junto ao INCRA, a situação continuou 

conturbada e o medo de uma futura expedição da policia rondava os agricultores. Neste 

ínterim Maria do Solange Santos Silva18 (44 anos, sindicalista e agricultora) teve uma 

ideia que mudaria por completo o rumo do processo junto a terra e provavelmente poderia 

assegurar a posse da terra (definitivamente). Solange Santos (como é conhecida) mais 

uma vez a partir de informações junto a mídia (só que desta vez no que se refere ao 

reconhecimento de comunidades remanescente de quilombo) viu um nova oportunidade 

se abrindo em sua frente, em relação à situação dos agricultores da macambira: 

Eu comecei a estudar mais sobre quilombolas e entendi que estávamos 

desperdiçando muito recurso que eles tinha direito...eu foi estudar por conta 

própria para me aprofundar na historia dos quilombolas e eu estudava nos livro 

antigos...e juntei a comunidade fizemos uma reunião na casa dele (Valério) 

debaixo da cajuerio com mais de cinquenta pessoa.. 

 

 
Figura 11– Maria do Solange Santos Silva “Solange Santos”, Sindacalista (Lagoa 

Nova, 09.11.2010) [acervo do  autor] 

A mobilização de Solange e Vilma foi bem aceita pelos agricultores, apresentando 

então uma identidade para a comunidade retomada de um passado (não 

 
 

18 
Solange Santos embora residindo em Lagoa Nova, a mesma tem laços consanguíneos, embora distantes, com 

famílias da Macambira e juntamente com sua ligação com o sindicato rural, ela tem sido protagonista nesta processo. 
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estranha ou sem motivo, mas pelo contrário voltada para suas verdadeiras origens),. Com 

isto se iniciava um processo que, embora ainda não concluído, vem assegurando a 

permanência dos agricultores na terra. 

Nestes termos é interessante perceber a ligação de uma “nova” identidade com as 

condições ecológicas (VILLAR, 2004), perceba que a nova identidade foi absorvida com 

sucesso uma vez que a mesma poderia redundar no acesso a terra, mesmo a comunidade 

estando inserida em um contexto (Seridó Norte-Riograndensse) onde negritude não é tão 

bem vista. 

Durante as minhas primeiras visitas à comunidade tinha uma expectativa de (por 

estar em uma comunidade em processo de reconhecimento como quilombolas) encontrar 

manifestações de orgulho em relação a sua negritude. De fato encontrei manifestações e 

tal realidade me fez pensar um pouco para o contexto interssocietário que os envolve e 

percebi que haver tais manifestações de orgulho para o branco  (no caso eu) talvez no 

passado seria algo mais difícil, mas a negritude a partir da causa quilombola, passa a ser 

um fator que permite uma certa valorização e “desencarceirização” de uma identidade 

marcada por um passado de preconceitos e injustiças. 

A seguir a fotografia (velha) do Linaudo Firmino é um dos raros exemplares de 

representação social daquela época e a partir de tais insigths dá para se perceber o quanto 

era difícil um negro sair da comunidade e ser representado com uma indumentária 

(gravata e terno) que por vezes vai de encontro ao que usavam de fato. Manuel de Julieta 

certa vez me confessou que nas origens da comunidade haviam muitos que andavam nús. 
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Figura 12 – Registro em Pintura do Linaudo e esposa (Macambira II, 15.12.2011) 

[acervo do  autor] 

 
 

Figura 13 –Linaudo Firmino (Macambira II, 15.12.2011) [acervo do  autor] 

 

 

Para, então, que possamos entender o que realmente está por trás desta postura é 

interessantes olhar para o contexto maior onde a comunidade está inserida. O Seridó do 

Rio Grande do Norte tem tanto sua história composta predominantemente por brancos, 

quanto facilmente se percebe nesta região um forte preconceito contra negros. Olhando 
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para historiadores (AUGUSTO, 1980; SOUZA, 2008; ALVES, 1985; LAMARTINE, 

1980) tanto percebe-se uma participação fraca (quando não ausente) do índio  e do  negro 

na formação étnica da população seridoense quanto não é raro se encontrar em cidades 

como Jardim do Seridó, Acari, Santana do Seridó (dentre outras) traços físicos 

semelhantes à população europeia, dentre os quais cor clara, cabelos loiros e até olhos 

azuis. Acompanhado ao aspecto físico não é raro perceber (principalmente entre a 

população mais velha do Seridó) comentários depreciativos em relação a população 

negra, geralmente ligado a preguiça, ausência de inteligência e a estética. Um exemplo 

deste preconceito foi um fato ocorrido a muito tempo com um antigo taxista (já falecido) 

de Currais Novos, chamado Seu Ernesto. Certa vez ao levar passageiros de Lagoa Nova 

(cidade onde se localiza a comunidade Macambira) para Currais Novos mandou 

subitamente um dos passageiros sair do seu taxi. Sem entender o rapaz (que era negro) 

questionou o perguntou o motivo, o velho taxista sem hesitar com voz firme afirmou 

“Negro quando num caga na entrada, caga na saída. A saída é lá em casa. Então parei no 

meio do caminho para você cagar. Só saiu daqui quando você cagar”. Em alguns 

momentos na comunidade percebi alguns reflexos deste preconceito de fora (que tem 

afetado os moradores de dentro) em comentários que por vezes apresentavam a cor negra 

como inferior. Certo dia em uma agradável conversa com Maria Amaro “Tuca” ela 

comentou que uma irmã sua certa vez tava a fim de casar com um rapaz branco e ainda 

não tinha conversado com ele. Quando o pessoal da família soube, o descrédito com o 

casamento se instaurou pelo fato do rapaz ser branco e conforme eles já sabem por mais 

que o preto queira, branco num casa com preto. 

É então, neste contexto que podemos melhor entender a luta pela negritude,e sua 

relação direta com a própria formação do pensamento da região em que a comunidade 

está inserida. 

Retornando, então a nossa comunidade, mesmo não sendo tão fácil destacar sua 

negritude (dado o contexto em que a mesma está inserida), no inicio da década de 2000 a 

partir do incentivo dado pela Solange Santos, os moradores da comunidade se 

organizaram (desta vez) em torno da questão quilombola e fizeram um pedido formal a 

fundação Palmares, com o intuito de iniciar o processo de legalização. Hoje este processo 

se encontra bem avançado (com a vinda de um antropólogo para realização do 
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relatório19), contudo, ainda não concluído devido a um recurso jurídico elaborado pelo 

Iraedson Araújo. 

Dada a demora da posse definitiva da terra (devido ao recurso jurídico do Iraedson) 

um ”novo” movimento tem ganhado força na comunidade. Liderados por Fernando Lopes 

Pereira “Boneco” um grupo de agricultores fez um pedido junto ao movimento dos sem 

terra para a formação (desta vez oficial, antes na primeira invasão não havia uma ligação 

oficial com o movimento) de um grupo de agricultores do sem terra na comunidade. 

Segundo Boneco o processo de ganho da terra poderia ser mais rápido através dos 

movimento dos sem terra: 

Esse processo começou do começo agente vivia aqui sobrevivendo de migalhas 

um pedacim de terra com uma enorme propriedade aqui agente ia naquele 

mesmo percurso e o pessoal ia se desenvolvendo (crescendo_grifo meu) e a 

terra cada vez ficando cada vez mais pequena. como naquela época tinha a lei 

da invasão a gente entremo em 97 faz dois anos que apareceu o movimento dos 

sem terra e eu convoquei a dirigente. Todos os assentamentos que abriram na 

mesma época já tão assentando, a gente começou com 63 família e hoje tá com 

300, agora dentro do movimento mesmo a gente tá com 56 famílias o resto tá 

solto, mas a dirigente sempre dizendo que se envolva com o movimento que a 

terra vai sair. 

 

Hoje em dia, portanto, é interessante perceber que em uma mesma terra, dois grupos 

se cruzam. De um lado o pessoal ligado aos sem terra (com a presença de barracões, 

centro de reunião, etc...) e de outro o grupo ligado ao movimento quilombola, liderado 

por seu primo e desafeto Valério Cândido da Silva. 

Em meio a esta situação um fato é certo, a Macambira depois destes 15 anos de 

ocupação, não tem sido mais a mesma. Como consequência desta ocupação houve uma 

alteração no modo de produção familiar (SAHLINS, 1969), que antes de 1997 mal servia 

para o consumo da família vivendo sobre uma politica de arrendamento, para um modo de 

produção voltado para fora, levando então a uma situação bem diferente da enfrentada na 

difícil década de 80. Percio Daniel Pereira comenta “Hoje a maioria daqui vende prus 

 

 

 
19 COMUNIDADE DE MACAMBIRA: DE “NEGROS DA MACAMBIRA” À ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA. 

Elaborado pelo Antropólogo Edmundo Marcelo Mendes Pereira 
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atravessador a produção que sobra...as vezes é um saco de mi (milho) por 30 reais, de 

feijão [...]”. Valério explica o processo: 

 
Antes a gente tinha que pagar a conga e trabalhava nas terras dos outro. Como hoje 

a gente trabalha nas nossas terra que foi dos nossos antepassados, o que sobra da 

venda de mandioca e lavoura a gente vende pra fora. Dá pra comprar sua motinha, 

seu carrim e melhorar nossas casa 

 

Ao se passear pela comunidade é difícil não ficar impressionado com a difusão de bens 

de consumo. Automóveis (já em diversas casas), motos (quase todo mundo  tem), gado (antes 

de 1997 quase não existia rebanho) dentre outros artigos. No inicio da pesquisa, certa vez, 

fiquei impressionado ao ver um moderno computador na casa de um senhor de 80 anos 

(operado pelo seu neto). Como consequência desta alteração no modo de produção é muito 

difícil ter uma casa na Macambira que não tenha uma moto ou  até mesmo um carro usado 

(novos são mais raros, porém também se encontra). Fernando Ferreira de Araújo “Chimarra” 

(67 anos, agricultor aposentado) “Hoje se você chega numa festa todo mundo tá numa moto 

nova, carro novu...melhoró...Isto foi depois de 97 quando  o povo entrou nestes sem terra 

(referencia a invasão da propriedade de Emídio Arão, ao norte da Macambira)...”. Segundo 

Elton de Souza Costa (54 anos, Prefeito de Lagoa Nova em seu quarto mandato) “melhoró 

muito...macambira é uma comunidade que quem num tem duas motos, tem três, tem seu 

carro, tem sua vaca. Hoje Macambira é uma comunidade muito bem desenvolvida, acabou-

se esta história de gente passar fome...”.De acordo com Dona Maria das Neves Felipe: 

 
O caba se lembrar do passado é sofrer duas veis...A gente vivia na escravidão, na 

conga ...de premero era só jumento, tinha gente que num tinha...quem tinha um 

jumento era rico...o povo carregava água na cabeça...hoje é moto, carro, só o que 

tá faltando é avião... 

 

 

Contribuindo com o pensamento da Maria das Neves (conforme apresento a seguir as 

figuras 14,15,16) “novos” bens de consumo da Macambira já são tão normais, que nos 

últimos anos se instalou na comunidade uma pequena empresa de venda de peças para motos. 

. 
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Figura 14 – Duas motos em uma mesma casa (Macambira II, 11.08.2011) [acervo 

do  autor] 

 
 

Figura 15 – Criação de gado (Macambira III, 11.08.2011) [acervo do  autor] 
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Figura 16 – Veículo estacionado (Macambira III, 15.02.2012) [foto do  próprio autor] 

 
É interessante também perceber que estes fatores também tem alterado o olhar de fora 

da comunidade, ao ponto de hoje, embora de maneira mais tímida do que é observado em 

outros pontos da Serra de Santana, já é possível observar casas de veraneio (conforme figura 

17) tendência presente na Serra de Santana, que já começa a aparecer também na 

comunidade. 

 
 

Figura 17 – Casa com piscina (Macambira I, 12.01.2012) [acervo do  autor] 

 
 

Alem do turismo de segunda residência as mudanças que tem se processado na 

comunidade também   tem   atraído olhares externos dos mais diversos órgãos 
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(FUNASA20, EMPARN21, SEBRAE). Maria Clea (Pesquisadora da  ENPARN)  comenta 

o motivo pelo qual escolheu a Macambira para introduzir a pesquisa (conforme figura 18 

a seguir) agrícola “foi escolhida a Macambira por que a região hoje em dia é a terceira 

produção de mandioca do estado”. O órgão de pesquisa comenta que o modo de produção 

atual da Macambira (a partir das terras invadidas) é destaque. 

 

 

Figura 18 – Introdução de melhoramentos agrícolas pela Emparn/Embrapa 

(Macambira III. 11.10.2010) [acervo do  autor] 

 

 

Figura 19 – A Casa de farinha de “Assis de Zé duda” (Macambira I, 02.03.2012) 

[acervo do  autor] 

20 
Fundação Nacional de Saúde. 

21 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte. 
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Nesta altura vale a pensa salientar que este modo de produção local (hoje mais 

voltado para fora) tem como poderoso aliado um vasto conhecimento tradicional voltado 

para plantio da mandioca comprovado em uma pesquisa comparativa realizada pela 

EMPARN/EMBRAPA, onde a produção agrícola desenvolvida a partir das  técnicas 

tradicionais de plantio (sem adubo e com espaçamento) predominou em relação a forma 

como o órgão de pesquisa (a partir de uma técnica científica de plantio) plantou. Percio 

de Chico comenta detalhes sobre o erro de plantar mandioca em terra adubada e muito 

junta (conforme fez o órgão de pesquisa): 

Quando planta em terra nova a produção é maior. Eu via me pai trabalhar e me 

acostei a trabalhar deste jeito, meu pai plantava com 2 anos, num plantava no 

primeiro ano, agora ele plantava só lavora. Eu mesmo butava o roçado pode 

plantar roça numa terra estrumada pode plantar roça e lavora, lavora dá boa e 

roça só dá raiz. Roça num dá em terra estrumada. Aqui tem canto que é mais 

perto, o pessoal mais antigo planta que nem eu, a gente cava no boi. A gente 

cava com boi e enterra com boi. O caba limpa a terra com a forrageira que tem 

e passa o boi aí o caba tira o mais grosso que dé para passar o boi e espera 

passar a chuva, adipois de costar nos dois sentidos aí enterra...A gente bota a 

maniva separada, eles colova tudu juntim, assim num dá certo. 

 

Tal experiência de predomínio do conhecimento tradicional reflete uma relação de 

tempos com o meio ambiente local e vai, portanto, de encontro a noção de que o homem 

deve viver separado do meio natural (politica ambientalista que predomina no país), 

modelo criticado por vários autores (DIEGUES, 2000; ARRUDA, 2000; PRINBERT E 

PRETTY, 2000) e que força as comunidades migrarem para outros ambientes. Na 

Macambira percebi um profundo conhecimento das condições ecológicas, materializado 

em experiências como a do Percio de Chico que certa vez no roçado me ensinou que 

quando é tempo de chuva os mosquitos cria asa de baixo do cupinzeiro, quando num se 

aproxima a chuva é por que os mosquitos num vão criar asa. Ele também me falou sobre 

a diferença entre os tipos de chuva, segundo ele a melhor para a roça é a chuva criadeira 

,ou seja, a chuva que dá hoje e amanhã para, dá amanha é depois para. A chuva contínua, 

segundo ele não é bom para roça, a melhor é a descontínua ou na linguagem êmica 

“criadeira”. Tais conhecimentos tradicionais vêm confirmando o que alguns estudos 

voltados para a relação “homem e meio ambiente” (PRINBERT E PRETTY, 2000; 

ARRUDA, 2000; DIEGUES, 1996) tem afirmado que os 
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conhecimentos tradicionais destas comunidades promovem uma relação de preservação 

com o meio. Roué (2000, p.77) abordando essa questão afirma: 

Os povos pertencentes as culturas tradicionais começam a ser considerados 

herdeiros do saber, da visão de mundo e das técnicas e estratégias de produção 

que vão nos permitir encontrar modelos de produção rural ecologicamente 

benéficos, dos quais necessitamos urgentemente 

 

Arruda (2000, p.287) afirma que a maior parte das áreas ainda preservadas do 

território brasileiro são habitadas, com maior ou menor densidade, por populações 

indígenas ou por comunidades rurais "tradicionais" (definido por ele como caiçaras; 

ribeirinhos; seringueiros; quilombolas e caipiras) para as quais a conservação da fauna e 

flora são a garantia de sua perenidade. Almeida (2002, p.77) enfatiza a relação meio 

ambiente e comunidades quilombolas, ressaltando suas qualidades preservacionistas e o 

seu conhecimento tradicional no manejo dos recursos naturais. Silva (2008, p.188) 

comentando sobre esta relação afirma que as áreas ainda preservadas da mata atlântica 

são territórios que tem a presença de comunidades tradicionais quilombolas. 

Embora se observe o valor da contribuição de tais estudos pensar a relação entre 

homem e meio ambiente em termos de comunidade, tal questão ainda é um assunto 

polêmico na comunidade científica e as politicas ambientalista que tem predominado  em 

diversos países ainda entendem que a relação do homem  com o  meio  ambiente deve ser 

marcada por um distanciamento, fato este observado na formação de grandes parques de 

conversação, onde a relação do homem com a natureza é marcada por um distanciamento 

(DIEGUES, 1996). Ainda sobre este conhecimento, Percio de Chico me apresentou uma 

rica taxonomia (apresentada com mais detalhes no capítulo 3) de classificação de 

mandioca (exemplificada de maneira breve na figura 20 a seguir), destacando tipos e 

diferenças entre elas. 
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Maniva olho roxo 

 
Característica: É mais fina e 

tem uma produção menor 

Tempo de colheita: um ano e 

meio (em alguns casos até com 

um ano). 

Maniva campina preta 

 
Característica: É mais grossa por 

isso tem uma produção maior 

Tempo de colheita: dois anos 

 

Figura 20 – Principais tipos de mandiocas plantadas na Macambira 

 

 

 
Além de pesquisa com melhoramentos agrícolas (conforme já citei), há outros 

órgãos que tem olhado de maneira diferente para a comunidade e investido, dentre os 

quais a FUNASA (com introdução de unidades sanitárias) e a SERHID (Secretaria de 

Recursos Hídricos do Estado, levando água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves 

para a comunidade)22. Outra mudança diz respeito a chegada da energia (desta vez a partir 

de iniciativa do governo municipal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 
Paralelamente a ocupação que já dura 15 anos, dois fatores são lembrados pelos agricultores com 

entusiasmo, a chegada de água (a partir de uma adutora que bombeia água da Barragem  Armando  Ribeiro 

Gonçalvez) e a energia. 
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Figura 21 – Introdução de unidades sanitárias pela FUNASA (Macambira I, 

09.10.2011) [acervo do  autor] 

 

 

As mudanças observadas na comunidade já começam a se refletir no próprio padrão 

de habitação (conforme figura a seguir). Antes marcadas pelas chamadas casas de taipa 

(ou como falam na comunidade tapera), hoje construídas em alvenaria e algums já com 

garagem para colocar o veículo. 

 

 

 

 

Figura 22 – Mudanças na habitação da comunidade [acervo do  autor] 

Modelo de casa de alvenaria na Macambira Modelo de casa de taipa “tapera” 
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Nesta altura convém lembrar que este olhar externo que tem investido na 

comunidade também tem seu próprio papel no próprio processo de mudança. Harris 

(1999: 73) afirma que é a tecnologia que nos permite alcançar uma capacidade 

diferenciada de elevar ou diminuir as taxas de produção e reprodução, pensar então a 

Macambira a partir de um modo de produção diferenciado a partir das “novas terras” por 

si só já é um elemento de mudança, todavia, somando-se a isto a chegada recente de água 

e energia (elementos que viabilizam a tecnologia), sem dúvida, a situação relativa à 

mudança pode ter sua velocidade acelerada. 

Um ultima área (que não poderíamos deixar de citar) que nos últimos anos também 

tem se alterado significativamente é à religião (ou talvez a presença mais próxima da 

instituição católica no povoado nos últimos anos). Antes de 1997 não havia nenhum 

templo religioso na comunidade. Hoje existem duas grandes capelas (uma concluída e 

outra em processo de finalização, construídas com dinheiro dos próprios agricultores), e 

um pequeno templo evangélico. Nesta nova configuração religiosa se destacam as festas 

de Padroeiro, que nos últimos 10 anos vem crescendo de forma significativa e na mesma 

proporção a ausência de práticas de ritos antigos ligados ao cultivo agrícola 

(principalmente em época de seca). Dentre os quais o “roubo do São José” (rito 

caracterizado por roubar uma imagem de São José para rezar em outra casa e quando cair 

a chuva cantar o bendito de São José) e o rito caracterizado por “aguar as cruzes 

encontradas” (caracterizado pela caminhada dos agricultores pelos roçados com latas 

cheias de água, com o intuito de colocar água em cada cruz encontrada). Além dos ritos 

existem cânticos ligados ao aumento da produção agrícola, como o cântico de são 

Sebastião ou o bendito de são José, que no passado eram cantados com frequência na 

comunidade e hoje ficam restritos a memória de um “tronco vei”, coforme no lembra a. 

Amaurilda Daniel Pereira recitando versos (a seguir) do bendito de São José “meu divino 

são josé toque em vossos pês, cada estante cada hora caia chuva de Deus no chão.  Quem 

fizer as penitencia só faça com são josé que é um santo de milagre pela vossa fé”. 



48  

 
 

Figura 23 – Amaurilda cantando o bendito de são José (Macambira 

III, 02.02.2012) [acervo do  autor] 

Portanto, dado os diversos aspectos que vêm mudando na comunidade entender o 

processo de mudança (principalmente no modo de produção de apenas familiar [SAHLINS, 

1969] para um modo voltado para abastecer o mercado externo) pode contribuir para pensar, 

dentre outros elementos, até que ponto as condições matérias de vida são determinantes das 

relações políticas (culminando em mobilizações políticas voltadas para saques na feira livre 

em busca de comida), religiosas (prática de rito do roubo do santo em busca de chuva para o 

roçado, entre outras) e em épocas mais recentes da maneira como tal situação contribui (ou 

não) para valorização da sua negritude em meio a um contexto intersocietário marcado pelo 

preconceito. 

 
A presente pesquisa busca então entender (como objetivo geral) como está se 

processando esta mudança e quais as influências da mesma nas demais instâncias da 

comunidade. Tenciono ainda perceber a relação entre a ampliação (ao longo do tempo) da 

rede de parentesco com as alterações na ocupação do território e por fim refletir acerca da 

influencia deste processo na construção das identidades locais. 

 
Para tanto no primeiro capítulo apresento as condições de pesquisa, como cheguei a 

campo, entraves e dificuldades. Ainda no primeiro capítulo discuto alguns aspectos relativos 

à identidade étnica e como isto está se processando na Macambira. 

No segundo capítulo apresento uma reconstrução histórica do território, destaco a 

representação (através de mapas) do território e como houve a ampliação para a população 

atual da Macambira, bem como destaco as relações de famílias da comunidade com a 
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família Arão (na pessoa do patriarca Emídio Arão). Passo ainda neste capítulo para 

apresentar o parentesco das principais famílias da comunidade (começando desde a 

Macambira I, passando pela II e chegando a Macambira III) e apresento uma localização 

territorial das principais famílias. 

No terceiro capítulo já destaco as mudanças nas condições econômicas da 

comunidade, apresento tanto como era praticado o arrendamento na comunidade, como 

apresento detalhes dos valores médios ganhos por família. 

Já o quarto capítulo é marcado por uma apresentação do território e a relação que as 

famílias têm com o mesmo, apresento ainda gráficos de parentesco e faço comentários acerca 

das relações sociais mantidas ou não com determinadas famílias. 

O quinto capítulo tem como característica os elementos que compõe a estrutura social 

da comunidade. 

O sexto capítulo é marcado pela apresentação das relações políticas, apresento não 

como estão às relações hoje em dia, como apresento as mobilizações que levaram a 

população a fazer saque na feira livre de Lagoa Nova (RN) na década de 80. 

No sétimo capitulo apresento os aspectos religiosos da comunidade, vou ao passado e 

comento sobre a época das novenas (onde não havia Igreja na comunidade) e passo então 

para as recentes festas de padroeiros, marcando uma ampliação da participação da Igreja 

Católica na comunidade. Comento de forma breve sobre os evangélicos da Macambira II e 

passo então a apresentar detalhes acerca das bezendeiras. Ainda neste capitulo apresento as 

festas locais e parto para refletir acerca das identidades (bem como sua relação com a terra). 

No oitavo capítulo passo então, com base nos dados de campo, a interpretar  e discutir 

(com base na abordagem teórico-interpretativa) quais as prováveis relações e até que ponto 

o meio ambiente está influenciando nas demais instâncias da comunidade. 
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 
1.1 Pesquisas e primeiros contatos 

 

 
 

No final do ano de 2008 prestei serviço para uma empresa do então vereador Manuel Frade da 

cidade de Lagoa Nova (RN). Na ocasião seu filho Walace (atual secretário de agricultura do município 

de Lagoa Nova) me levou até uma comunidade localizada na zona rural do município de Lagoa Nova 

(RN) onde haviam sido feitas ligações de encanamento recente. Tais ligações estavam relacionadas 

com a adutora da barragem Armando Ribeiro Gonçalvez, que a partir do ano de 2006 começaram a 

ser feitas na zona rural do município de Lagoa Nova (RN). Naquela ocasião (então fazendo mestrado 

pelo PPGES23 da UFRN e procurando uma comunidade para aplicação da metodologia ligada à área 

ambiental) vi na comunidade Macambira uma provável comunidade para aplicação da metodologia24. 

Fiz uma primeira visita à comunidade (na casa do Valério Cândido da Silva) e comuniquei o 

interesse de realizar uma pesquisa na comunidade aplicando uma metodologia voltada para análise 

do meio ambiente local. Junto ao PPGES o meu então orientador (Arthur Mattos) me incentivou, uma 

vez que ainda não tínhamos definido uma comunidade para aplicar a metodologia e na época o 

processo de pesquisa avançou ao ponto de apresentar o projeto para os agricultores da Macambira. 

Neste ínterim, dadas as especificidades da comunidade e do caráter interdisciplinar da metodologia 

que tencionava aplicar, fui incentivado a assistir aula (pelo professor Baracuhy, um dos autores da 

metodologia) da disciplina “teoria antropológica clássica” do mestrado de Antropologia social, com 

o interesse inicial de fazer algumas adaptações nos questionários, levando em conta as especificidades 

culturais. Na ocasião pude conhecer melhor o que era na realidade a teoria antropológica (a partir das 

aulas da Professora Francisca de Souza Miller) e devido ao tempo de trabalho necessário para fazer 

tais alterações infelizmente não foi bem sucedida a tentativa de adaptação do questionário. Mesmo 

sem esta possibilidade o projeto avançou e a comunidade Macambira foi selecionada para 

apresentação do meu exame de qualificação (do PPGES). 

Faltando pouco para apresentar o meu exame, um professor aposentado da UFRN, que conhecia 

bem as características geológicas da Serra de Santana, me alertou que infelizmente o 

 

23 
Programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária 

 
24 Metodologia de Manejo integrado de Bacias hidrográficas. Um método interdisciplinar de análise de 

impacto ambiental descrito no livro “Manual de Projetos Ambientais” do Professor Rocha (1997). 
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subsolo da mesma não era propicio para instalação da tecnologia pretendida e, portanto, tive que 

optar por outra comunidade25 para aplicar a metodologia. 

Esta pequena experiência, embora frustrada momentaneamente, me permitiu refletir sobre a 

possibilidade de analisar de forma mais profunda a comunidade, só que desta vez a partir de uma 

pesquisa na área da antropologia. Elaborei então um projeto (com base no conhecimento da 

comunidade aliado ao conhecimento adquirido na disciplina “antropologia clássica” que havia 

assistido aula como ouvinte), estudei a bibliográfica recomendada e ingressei no mestrado em 

antropologia social, em uma linha de pesquisa ligada à antropologia e meio ambiente. Como já  tinha 

atuado como pesquisador na área ambiental (em outro mestrado) pude também aliar alguns 

conhecimentos que já possuía. 

Uma vez no mestrado (em antropologia social) no final do ano de 2010 conversei novamente 

com o Valério Cândido da Silva (42 anos, agricultor e líder da Associação Quilombola) sobre uma 

nova pesquisa a ser realizada na comunidade, só que desta vez na área da antropologia. Sabendo de 

suas qualidades como conhecedor da comunidade, tê-lo perto como um informante ativo foi e tem 

sido um dos aspectos positivos para mim como pesquisador. De início fiquei na expectativa como 

seria a nova recepção da comunidade para comigo, uma vez que no passado, a aplicação de 

metodologia do outro mestrado tinha um viés social e em época de pesquisa contei com apoio e 

participação de uma ONG, que me acompanhou na estadia na Macambira, bem como realizou 

algumas atividades por vezes ligadas ao social na comunidade (cursos de alfabetização, violão, etc...). 

Realizar novamente pesquisa na comunidade (desta vez em antropologia social) foi uma experiência 

onde a aproximação com algumas pessoas da comunidade foi uma realidade, ao ponto de detalhes 

íntimos e até mesmo sigilosos serem confiados. 

Pensando a partir do Bourdieu (2003) a familiaridade entre o pesquisador e pesquisado é uma 

das formas de se diminuir a dessimetria cultural e conseguir uma pesquisa mais próxima da realidade. 

Uma vez que já tinha certa proximidade com a Macambira e já conhecia a comunidade, este processo 

foi de certa forma facilitado. 

 

 

25 
Minha dissertação de mestrado em Engenharia Sanitária teve como comunidade (posterior a não 

adequação da pesquisa na Macambira) a região do Santo André (zona rural de Currais Novos – RN- Brasil). 
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Nestes termos, durante a realização da pesquisa, outro fato me surpreendeu e de certa forma, 

encurtou os laços. Certo dia conversando com Percio Daniel Pereira (65 anos, agricultor) ao saber 

quem eram meus parentes em Lagoa Nova (RN) ele parou e se lembrou de um fato que a muitos anos 

atrás foi significativo para ele. No início da década de 70 ao voltar de uma caçada  mal sucedida pelo 

fato de não ter mais munição, Percio volta da região norte da Macambira e dá de cara com o Fernando 

Felipe da Silva (um comerciante de Lagoa Nova) que vinha de Lagoa Nova em sua bicicleta em 

direção ao norte da Macambira. Ao cruzar com Percio e saber que ele não caçaria mais por falta de 

munição, o velho Felipe coloca a mão no bolso e doa a munição que o Percio precisava. Ao saber que 

Fernando Felipe da Silva era o meu avô, seu Percio deu um largo sorriso e desde então quando 

encontra com alguém ele me apresentava como membro da família Felipe de Lagoa Nova (RN). A 

ausência de proximidade, vencida a partir de contatos mais próximos, não foram às únicas 

dificuldades vivenciadas. 

Conciliar minhas idas a campo com minhas obrigações de discente (Bolsista Reuni) e a distância 

da área de pesquisa (250 km da capital) foi uns dos principais obstáculos da pesquisa. 

Outro problema enfrentado tem certa relação com o primeiro, mas desta vez em relação não ao 

deslocamento em si (no carro), mas ao terreno em que é feito o deslocamento. Na Macambira a estrada 

que dá acesso não é pavimentada e no período das chuvas (janeiro a março) a estrada vira um 

verdadeiro conjunto de pequenas lagoas e o fato de atravessá-las por si só é um tipo de aventura (certa 

ocasião tive a experiência de ver o meu carro fumaçar ao passar por uma dessas lagoas, mas daquela 

vez não ficou “no prego”). 

 
 

Figura 24 – Estrada de acesso à comunidade (Buraco de Lagoa, 11.03.2012) [foto do próprio 

autor] 
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Aliado a isto outro tipo de dificuldade encontrada foi decorrente dos primeiros contatos com 

alguns moradores da Macambira. Estar (de inicio sem saber) em uma comunidade de certa forma 

acostumada a passar por pressões da polícia e de outros indivíduos vindo de fora, não é uma tarefa 

tão simples assim. Andar (antes de ser conhecido pela comunidade) sozinho no roçado, poderia 

configurar a presença de alguém (como alguém ligado a justiça, policia ou outro) que os estava 

observando com o intuito de tomar satisfações do porquê eles estavam nas terras que “não eram 

deles”. 

Passei também uma dificuldade em relação ao meu informante, Valério (homem bem popular na 

comunidade) logo depois de começar a pesquisa tomou a decisão de morar em Lagoa Nova (RN). 

Embora já tivesse ideia que isto poderia acontecer, quando de fato se concretizou (e percebendo o 

quanto o Valério poderia contribuir como meu informante) fiquei um tanto preocupado, mas de 

qualquer forma prossegui com a pesquisa e para surpresa minha terminou  sendo importante para 

poder me aprofundar em situações em que a presença do Valério (devido questões de natureza 

política) talvez aumentasse a dissemetria (Bourdieu, 2003). Ao final, tal dificuldade terminou sendo 

temporária e o Valério retornou a morar na comunidade. 

Terminado o período de exame de qualificação (inicio de outubro de 2011) iniciei novamente as 

idas à comunidade, desta vez com o intuito de reorganizar a pesquisa a partir das recomendações da 

banca do exame de qualificação. 

 

 
 

1.2 Pesquisa em Macambira e o “problema” da problemática 

 
 

O inicio da pesquisa se deu a partir de entrevistas realizadas na Macambira III e II. Dentre as 

entrevistas iniciais destaco as longas conversas (embaixo de uma arvore) que tive com o Percio Daniel 

Pereira “Percio de Chico” (exímio conhecedor das técnicas de plantio de mandioca) onde a partir do 

acompanhamento do seu trabalho diário (seja no plantio de mandioca, seja colocando “comida pros 

bicho”) pude perceber nas palavras do Percio detalhes, desde aspectos ligados à plantação até aspectos 

do parentesco. A concentração da pesquisa (inicial) na Macambira III e II, também foi derivada da 

questão relativa à introdução de técnicas agrícolas (uma problemática minha que depois foi 

abandonada, conforme explicarei melhor mais a frente) por parte do órgão de pesquisa 

(EMBRAPA/EMPARN) está diretamente ligada à Macambira III e II 
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Todavia durante o “amadurecimento” da pesquisa, ou seja, a partir do aprofundamento no 

conhecimento da realidade local através da observação in loco, surgiram novas interrogações27, sobre 

a problemática da pesquisa, e a mesma foi ampliada até mesmo para além da própria comunidade 

(entrevista nas comunidades vizinhas, zona urbana de Lagoa Nova – RN e Currais Novos – RN). 

Percebia de início que em entrevistas ligadas à problemática do plantio de Mandioca, a população 

fazia referência às mudanças que estão ocorrendo em anos recentes na comunidade. Expressões como 

“hoje o povu é ricu...”, ou “hoje tem fartura...” eram ouvidas em diálogos sobre o passado. Percebia 

que mesmo que não fosse a pergunta, os moradores da comunidade saiam da pergunta para lembrar 

da mudança ocorrida em anos recentes. Me recordo em certa entrevista com Maria Arlinda Felix (62 

anos, agricultora aposentada), conhecida como “Dona Arlinda”, voltada para os aspectos religiosos, 

por vezes ser interrompido com comentário acerca dos  benefício materiais e em meio às interrupções, 

com voz firme e um tanto alto ela exclamou “Danilo o povo tá rico....”. Com base em situações como 

esta e a partir de entrevistas realizadas fora da comunidade (Mar Vermelho, Lagoa Nova (Zona 

Urbana), Manuel Domingos, etc...) percebi que predominavam expressões como “está muito diferente 

hoje...”. 

Dadas estas condições comecei a pensar em termos de mudança cultural e tentar retratar os 

aspectos relacionados à mesma passou a ocupar um lugar central na pesquisa. Olhando, então, para 

mudança, percebi que “as coisas pareciam fazer mais sentido”, desta vez não havia mais intenção de 

entender a situação relacionada à questão do insucesso da introdução de novas técnicas agrícolas pela 

Emparn/Embrapa (problemática anterior minha, frustrada) ia mais além e olhava para o que estava 

por trás do processo e o que tem despertado os órgãos públicos (e até privados), o interesse em entrar 

na Macambira, coisa que em tempos atrás, poderia ser algo impensado (dada a má fama da 

comunidade). 

Com base nesta realidade, pude começar a refletir sobre as questões relacionadas ao processo 

político na comunidade (onde a luta pela terra no passado foi protagonista de conflitos, às vezes até 

armados e saques à feira livre) e hoje devido às novas terras “adquiridas” tais conflitos não existem 

(pelo mesmo da maneira como ocorriam no passado). Pude também analisar o incremento da 

participação da Igreja Católica (nos últimos dez anos) na comunidade, a partir da construção de dois 

 

27 
Com a entrevista a Maria Clea, realizada na Emparn – Parnamirim, percebi que o problema do insucesso 

da tecnologia da Emparn, provavelmente estivesse mais ligado às próprias condições de pesquisa do que 

uma “etnociência” da mandioca local predominando sobre a “ciência nossa” de plantio  de mandioca. 
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prédios (construído com dinheiro de duas famílias da comunidade que depois de 1997 tem melhorado 

as condições de vida) e duas festas de padroeiro (onde antes nem missa havia de forma regular na 

comunidade). Pude entender melhor a inexistências de ritos antigos em tempos de seca, como “o 

Roubo do Santo”, bem como perceber a dinâmica das alterações na própria identidade do grupo, uma 

vez que, é exatamente nas relações que envolvem a terra que eles mais se enxergam como 

comunidade, no cotidiano (quando não tem relação com mobilizações em volta da terra) é mais 

normal observar uma certa separação entre os “Firmino”, os “Daniel” etc.... 

Portanto, percebo que este “amadurecimento” da pesquisa, pode me levar a entender “o emico”28, 

verdadeiramente a partir do “etico” e suas correlações, me levando a alguns aprofundamentos 

posteriores com personagens que não necessariamente se encontram na comunidade (alguns moram 

em Lagoa Nova, outros participaram de conflitos políticos e estão em Currais Novos, etc ) mas que 

tem formado uma etapa importante na história da composição desta 

mudança. 

A Macambira I “de Ausônio Machado” foi a ultima região pesquisada. Nesta região por mais de 

uma vez tive longas conversas (passando de uma hora) com o ex-vereador Ausônio Machado 

(personagem importante no diálogo com a comunidade em épocas passadas, pois graças a sua 

intervenção não houve uma primeira invasão à feira de Lagoa Nova na década de 80). Tive conversas 

agradáveis com José Cândido (patriarca da família Cândido em Macambira I). Estive entre conversas 

abertas e filmagens na única casa de farinha (em funcionamento) na Macambira, que fica próximo à 

estrada de acesso para Santana do Mattos (RN), dentre outros diálogos e observações. 

 
1.3 Pesquisas no roçado “Cabeça da Macambira” 

Outro palco da pesquisa foi o roçado (área de 1170 hectares onde está a maior parte dos 

moradores da Macambira durante o dia) onde por diversas vezes pude estabelecer longos diálogos. 

Nestas idas ao roçado (geralmente pela manhã) acompanhava os agricultores no seu trabalho e 

tentava não “atrapalhar” o trabalho diário com minha presença. Percebo que de início, quando estava 

sem o meu informante por perto (e antes de saberem minha ligação com a família Felipe de Lagoa 

Nova – RN), a minha presença no Roçado era recebida com certa desconfiança29 todavia 

 

 
28 

Detalhes em Harris (1999). 
 

29 
Provavelmente pelo histórico de conflitos políticos que estavam relacionados àquela terra e que na 

época não tinha noção. 
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com o passar do tempo, percebi que a minha presença terminou se tornado natural e percebo que fui 

classificado como “o rapaz da pesquisa”. 

 
 

Figura 25 – Percio de Chico no roçado (Cabeça da Macambira, 03.08.2010) [acervo do  autor] 

 
Outro fato relevante percebido a partir do aprofundamento na pesquisa foram alguns detalhes, 

que até poderiam ter sua origem em alguma especificidade cultural, todavia tem sua ligação com o 

processo de mudança que a Macambira está passando. Por exemplo, percebi pequenas casas de  taipa 

construídas em cada “roçado”, de inicio pela localização e pelo fato de uma vez que hoje em dia 

praticamente não existem casas de taipa na Macambira devido a um projeto governamental de 

erradicação das casas de taipa, pensei que tais casas tinham origem em algum conhecimento 

específico de plantio de mandioca que os levaram a entender a necessidade da construção daquelas 

casas em pleno roçado ou algo ligado à religião. Todavia, percebi que na realidade as pequenas casas 

de taipa em cada roçado nada mais eram que uma orientação do sindicato de Lagoa Nova (RN) que 

sugeriu que como havia uma distância considerável entre a casa deles e o “novo roçado” era 

aconselhável construir uma pequena habitação para fazer suas refeições e “sombrar” (ou seja, 

descansar e se proteger do sol). Segundo o Sindicato a casa de taipa deveria ser simples uma vez que 

caso viesse a polícia (junto com o proprietário) e ordenassem a saídas deles do roçado (bem como 

derrubassem tudo) não haveria um grande prejuízo. 
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Figura 26 – Casas de taipa no roçado para “sombrar” (Cabeça da Macambira, 11.06.2011) 

[acervo do  autor] 

 

 
 

1.4 Pesquisa nas demais localidades 

Com a ênfase inicial na área diretamente ligada à problemática (antiga), o avanço pesquisa em 

outros setores da comunidade e fora (como na zona urbana de Lagoa Nova) deu-se de maneira mais 

lenta. Posso destacar aqui algumas entrevistas realizadas fora da comunidade, dentre as quais a 

entrevista com o secretário de agricultura de Lagoa Nova (RN) e de personagens da cidade, que de 

certa forma tiveram (ou tem) alguma ligação com a comunidade (prefeito, padre, sindicato, moradores 

em geral). Dentre as entrevistas realizadas fora da comunidade estive no início do ano (2011) na 

residência da pesquisadora Maria Cléa Santos Alves (líder do projeto de pesquisa da Emparn), ocasião 

na qual tive valiosos dados de campo sobre a situação da pesquisa na Macambira, bem como os fatores 

que motivaram o órgão de pesquisa a estar fazendo pesquisa na comunidade. Dentre os principais 

dados recolhidos a partir da conversa com a Maria Clea, tive acesso ao projeto de pesquisa do órgão 

onde dentre os principais pontos, pude observar o cronograma de pesquisa (que foi interrompido) na 

comunidade. 

O INCRA30 foi palco também de outra entrevista, desta vez com o antropólogo Tiago, onde na 

ocasião tive acesso a mais informações acerca da situação do reconhecimento da comunidade como 

 

 

 

30 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Natal (RN – Brasil). 
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quilombola. Outro local que realizei entrevista foi a sede do Emparn (em Parnamirim – RN- Brasil) 

com o enfoque voltado também para entender a dinâmica da pesquisa do órgão na Macambira. 

Por vezes estive em órgãos públicos em Lagoa Nova (RN), entrevistando, dialogando e 

buscando o máximo de informação possível em relação à comunidade Macambira. Entrevistei o 

Prefeito de Lagoa Nova (que na época presenciou o roubo da feira), entrevistei o Padre da cidade (que 

tem participado do período recente em que a Igreja Católica tem apoiado duas festas de padroeiro na 

comunidade), entrevistei o secretário de agricultura, com vias a recolher contribuições com relação a 

detalhes da produção de mandioca da Macambira e também abrir diálogos abertos com moradores da 

cidade, com intuito de perceber como eles viam a comunidade Macambira hoje. Visitei algumas 

comunidades rurais próximas à Macambira (Mar Vermelho, Chã do Espinheiro, Buraco de Lagoa, 

Manoel Domingos) com vias a captar a visão externa da comunidade. Em Currais Novos (RN) com 

vias a entender melhor o processo de fundação dos Núcleos de Produtores Agrícolas, estive reunido 

com representante do Banco do Nordeste (entidade responsável pela criação dos Núcleos). 

Contei com dois informantes, o Valério Candido Pereira e o Percio Daniel Pereira, escolhidos 

tanto devido ao bom nível de conhecimento que os mesmos possuem da comunidade como um todo, 

como pela boa contribuição dada para o material antropológico de pesquisas anteriores realizadas na 

comunidade (PEREIRA, 2007). Alem deles contei com um bom numero de interlocutores que se 

prestaram a serem entrevistados e opinar sobre os mais diversos aspectos da comunidade. 

Deste investimento foi produzido um material (em vídeo, a seguir a tabela 1) composto desde 

entrevistas às principais famílias da comunidade até registro simples de detalhes dos imponderáveis 

da vida cotidiana. Nestas entrevistas foram feitas em geral perguntas abertas e semiestruturadas, com 

o intuito de deixar o entrevistado a vontade para apresentar sua visão de mundo em relação à 

comunidade. 
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Tabela 1 – Principais31 entrevistas filmadas 
 

 

 
Entrevistado 

 
Tempo aproximado 

 
Local/ Data 

Fernando Lopes Pereira 

“Boneco” (Líder do movimento 

dos Sem Terra na Macambira) 

35 minutos Cabeça da Macambira 

11.06.2011 

Jorião Apolinário de Araújo 58 minutos Limites da Macamira II 

 
05.06.2011 

Manuel Daniel Pereira 30 minutos Macambira II 

 
18.02.2011 

Manuel de Julieta 20 minutos Buraco de Lagoa 

 
18.02.2011 

Manuel de Julieta 60 minutos Buraco de Lagoa 

 
19.02.2011 

Maria Arlinda Felix 10 minutos Macambira III 

 
19.02.2011 

Padre Rivaldo 5 minutos Lagoa Nova 

 
10.01.2012 

José Ferreira 15 minutos Macambira III 

 
04.12.2010 

José Sizinando 30 minutos Mar Vermelho I 

 

31 As outras filmagens, aproximadamente 120 (vinte), tem em média uma duração de 10 minutos, contemplam o 

período do final do ano de 2010 ao segundo semestre de 2011. 
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  01.10.2011 

Ausônio Machado 30 minutos Macambira I 

 
02.10.2011 

Severino Daniel Pereira 48 minutos Macambira III 

 
02.10.2011 

Fernando Lopes Pereira 

“Boneco” (Líder do movimento 

dos Sem Terra na Macambira) 

30 minutos Cabeça da Macambira 

11.06.2011 

Maria Arlinda Felix 60 minutos Macambira III 

 
19.02.2011 

Percio Daniel Pereira (Vice- 

presidente da Associação 

Quilombola) 

10 minutos Macambira III 

20.02.2011 

Maria do Solange Santos Silva ( 

Presidente do Fumac, uma orgão 

ligado a luta pela terra) 

30 minutos Lagoa Nova 

20.02.2011 

Jorião Apolinário de Araújo 30 minutos Buraco de Lagoa 

 
10.06.2011 

Linaudo Firmino (Presidente do 

Núcleo de produtores agrícolas 

da Macambira II) 

15 minutos Macambira II 

10.06.2011 

Pablo Herôncio Felix (Presidente 

da Associação de trabalhadores 

Agrícolas da Macambira III) 

20 minutos Macambira III 

11.06.2011 

Elton de Souza Costa (Prefeito 15 minutos Lagoa Nova (RN) 



61 
 

atual de Lagoa Nova – RN)  02.02.2012 

 

1.5 Períodos de campo 

 
 

Em relação ao período de estadia em campo, o primeiro contato (já como mestrando em 

antropologia) deu-se pouco tempo depois da entrada no mestrado. Neste primeiro ano 

(incentivado pela minha orientadora) estive em campo já para os primeiros aprofundamentos no 

projeto de pesquisa (apresentado na ocasião da seleção) Neste primeiro ano estive 

aproximadamente 30 dias em campo. 

No período de férias (janeiro/fevereiro) de 2011 tive um contato mais voltado para 

observação e nestes dois meses estive todas as semanas em campo (três dias/semana) totalizando 

cerca de 24 dias em campo (nestas férias). 

Com a retomada das aulas (depois das férias de inicio do ano de 2011) com as respectivas 

obrigações de discente (Bolsista Reuni) consegui manter neste semestre de 2011 (inicio do 1º 

semestre) a média de uma ida por semana em campo  (ida esta onde passava parte da semana em 

campo). Totalizando neste semestre aproximadamente 70 dias em campo. Neste período de 

campo, optei por (alem de observar) realizar entrevistas (na maioria das vezes semi-estruturada 

e com perguntas bem abertas). Nesta semestre pude me aprofundar bem na problemática proposta 

(que depois seria alterada devida a percepção que a mesma era localizada e não contemplava a 

realidade que observava em campo). Nos meses de Maio, Junho e Julho de  2011, o Valério (meu 

informante) havia se mudado para Lagoa Nova (RN) e provavelmente não passaria muito tempo 

(semanal) na Macambira. Este fato (embora encarado inicialmente com certo temor uma vez que 

o Valério é um exímio conhecedor da comunidade), contribui de certa forma com o desenrolar 

da pesquisa pois (sem o Valério por perto) puder ter acesso a pessoas na comunidade que não 

tinha uma boa relação com ele. Esta situação, entretanto, não durou muito, cerca de 2 meses 

depois de se mudar para Lagoa Nova (RN) o Valério volta novamente para Macambira e 

novamente pude contar com sua colaboração como informante. 

No segundo semestre de 2011, comecei a usar filmadora (de forma um tanto tímida) com 

vias a abrir contatos e facilitar de certa forma o acesso a alguns moradores que pelo simples  fato 

de me ver com uma filmadora na mão, se interessavam em se aproximar. Neste segundo semestre 

pude entrar em contato com os pesquisadores da EMPARN e entrevistei a pesquisadora em sua 

residência em Natal. Neste segundo semestre mantive a média de uma ida 
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por semana (passando 2/3 dias em campo) contabilizando ao total mais 70 dias. Este segundo 

semestre foi decisivo para o desenrolar da continuação da pesquisa, uma vez que foi nesta época 

que com um bom numero de dados de campo tive que repensar o rumo da pesquisa. Naquela 

ocasião a minha problemática estava voltada para a análise de uma situação particular que havia 

acontecido na comunidade onde um órgão de pesquisa (EMPARN/EMBRAPA) havia realizado 

experimentos na comunidade e comparando os resultados com a forma de plantio tradicional de 

Mandioca. Como a produção oriunda do método tradicional havia predominado, tal situação 

culminou em um descrédito para com aquela tecnologia na comunidade e a posterior saída do 

órgão de pesquisa da comunidade. Percebi, com o aprofundamento na pesquisa (com esta 

problemática) que os motivos que de fato levaram a saída do órgão (longe de algo relacionado 

ao predomínio da produção local) foram de natureza operacional por parte do órgão e nada tinham 

a ver com rejeição ou não da comunidade, e percebi também que a rejeição da comunidade para 

com a tecnologia foi baseada numa lógica eminentemente econômica (produção menor) e não 

necessariamente algum tipo de resistência a alteração no modo de produção tradicional de 

mandioca. 

Dado então este contexto, me vi um uma situação um tanto desconfortável, um bom tempo 

de pesquisa investido em uma problemática que a partir do amadurecimento da pesquisa, se 

mostrou sem tanta importância para ciência antropológica. Graças a Deus esta situação não durou 

muito tempo e a partir dela pude de fato entender verdadeiramente a comunidade. Na época 

minha orientadora Francisca Miller sugeriu que saísse e observasse as comunidades próximas a 

Macambira com vias a perceber o olhar que eles tinham sobre a comunidade. Saí então da 

comunidade e passei a visitar algumas comunidades próximas e nas conversas com moradores 

destas comunidades ao se referir a Macambira era interessante perceber que quase sempre a 

expressão “mudança” estava ligada ao olhar destas comunidades sobre a macambira. Mudança 

esta acompanhada por expressões como “tá tudo mundo rico”, ou “tão tudo rico”. Já com estas 

constatações retornei novamente a comunidade e percebi que tanto parte do material que já 

dispunha quanto o conteúdo das novas entrevistas e observações “parecia fazer mais sentido”, ou 

seja, tanto me recordei das primeiras entrevistas realizadas na comunidade, onde quando fazia 

perguntas um tanto abertas (e na época na expectativa de colher alguma informação sobre a 

problemática ligada a pesquisa da mandioca) ouvia respostas ligadas a mudança na qual a 

comunidade vem passando nos últimos anos, quanto pude retornar novamente a campo e observar 

melhor as mudanças que vem se processando na comunidade. Percebi que este discurso (antes de 

ser um olhar de fora para dentro, era algo bem presente na 
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comunidade) e me aprofundando na história oral percebi que de fato que a mudança era algo real 

e palpável no dia dia da comunidade. Constatado este fato e com já  um material razoável de 

campo (não todo material que precisava evidentemente, uma vez que parte do pesquisei nos 

meses anteriores, tinha uma relação direta com a problemática anterior e portanto foi de certa 

forma deixado de lado) literalmente corri mais algumas vezes a campo e realizei mais 

observações, entrevistas e pude me aprofundar nos fatores que estariam verdadeiramente por trás 

desta mudança e como a mesma estaria se processando nas demais instâncias da comunidade. 

Nesta altura já no final do ano de 2011 estava diante de uma nova situação e partia então para 

organizar os dados que já dispunha e complementar com algumas questões que surgiam neste 

período de organização de dados de campo. Retornei, então mais uma vez a campo (primeiro 

semestre de 2012) e colhi alguns dados pertinentes à problemática, com uma média de 3 dias em 

campo, totalizando aproximadamente 70 dias em campo. 

Com o fim das idas a campo (já em 2012) contabilizei aproximadamente 264 dias em 

campo. 

 
1.6 Abordagem teórica e interpretativa 

 
 

Keesing (1974) apresenta duas linhas maiores de atuação na antropologia. De um lado as teorias 

ligadas à adaptação, dentre as quais estaria o Steward, Leslei White, Harris dentre outros e de outro 

lado às teorias idealistas que por sua vez se subdividiam em três linhas (cultura de sistemas cognitivos, 

estruturais e simbólicos). Em meio a este “emaranhado” de abordagens teórico- interpretativas, 

Bernard (2006, p. 69) nos mostra (conforme figura 27, abaixo) que é o problema que determina o tipo 

de método a ser utilizado. Para o autor a primeira parte do processo de pesquisa é  a formulação do 

problema, depois, o método adequado, seguido pela coleta de dados e análise e finalmente a 

proposição teórica sendo confirmada ou rejeitada (BERNARD, 2006, p.70). 

 
 

 

Figura 27 – Sequencia da pesquisa de campo (adaptado de Bernard, 2006: 69) 
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Olhando então para o problema percebo que, de acordo com o que observamos dentro e fora da 

comunidade, estou diante de uma comunidade em mudança e mudança esta referenciada 

principalmente por expressões como “tá tudo mundo rico” ou “melhoró muito”. 

Percebo, então, que uma abordagem teórica que leve em consideração as condições materiais de 

vida (dada a referência êmica à mudança nos aspectos econômicos) pode contribuir de forma 

significativa para entender a realidade, bem como o processo que culminou na atual situação. 

Dentre as teorias ligadas à análise da mudança o materialismo cultural (HARRIS, 1999) pode 

responder a necessidade de se entender as relações das alterações na condições materiais de vida nas 

demais instâncias da comunidade. 

Portanto, entendendo tais pressupostos, foi definido o método ecológico32 para a análise, levando 

a utilização do materialismo cultural de Harris (2001, p.554) enquanto abordagem teórico- 

interpretativa. Harris concentra-se em observar práticas comportamentais que contribuem para a 

sobrevivência biológica básica dos elementos da sociedade (isto é, as práticas de subsistência, 

tecnologia e questões demográficas). 

 
1.7 Técnicas e aproximações em Macambira 

 
Em termos de técnicas de pesquisa Miller (1991, p.31) nos lembra que o método é o caminho e 

a técnica tem ligação com o “percorrer” do “caminho”. Para o “percorrer” do “caminho” pretende- se 

utilizar a técnica da observação participante aliada ao uso de entrevistas semi-estruturadas (registradas 

em filmadora), corroborando com o ponto de vista de Cicourel (1980, p.116)33 que afirma que, na 

pesquisa de campo as duas técnicas deveriam ser complementares. A técnica genealógica de Rivers 

(1969, p. 26) também será utilizada, haja vista os benefícios expostos pelo uso desta técnica no estudo 

da ecologia humana, bem como o uso de historia oral (THOMPSON, 1992), principalmente no que 

se refere à reconstituição do território. 

Pensando de forma mais profunda na aplicação de tais técnicas de pesquisa de campo, convém 

olharmos para alguns aspectos importantes apresentados pelo Bourdieu (2003) que estão diretamente 

ligados ao ato de colocar em prática tais técnicas, ou mais precisamente, na relação 

 

32 
Miller (1991, p.7) afirma que o método ecológico diz respeito à relação do homem com meio ambiente e 

é essencial para compreender problemas de adaptação e sobrevivência de comunidades humanas em 

circunstâncias distintas. 

33 
Cicourel (1980, p.121) comenta sobre a importância de se expor os pressupostos contidos nas 

interpretações dos dados do campo, afirmando que quando os mesmos estão ausentes o pesquisador não 

tem como recomendar o caráter fatual dos resultados, exceto apelando para o senso comum. 
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entre pesquisador e pesquisado. De acordo com o Bourdieu (2003, p. 694) a pesquisa em si é um tipo 

de relação social que exerce efeitos sobre os resultados obtidos. Para o autor só uma reflexividade 

reserva (ou seja, sobre a própria forma de fazer pesquisa) é que permite controlar em campo (na 

própria condução da entrevista) os efeitos da estrutura social na qual ela se realiza. 

Bourdieu (2003, p. 694) comenta que é necessário fazer um uso reflexivo do conhecimento 

adquirido para controlar os efeitos da própria pesquisa e começar a pesquisa já dominando os  efeitos 

inevitáveis das perguntas. 

O primeiro aspecto que é necessário se ater nesta relação de entrevista (observando os efeitos que 

se podem produzir sem o saber por uma espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária que está no 

principio da troca) é tentar esclarecer o sentido que o pesquisado faz da situação (da pesquisa em 

geral) da relação particular na qual ela se estabelece (dos fins que ela busca) e explicar as razões que 

o levam a aceitar participar da troca (BOURDIEU, 2003, P.695). 

É exatamente da análise desta amplitude (que o autor denomina “dissimetria”) entre a finalidade 

da pesquisa (em termos de interpretação pelo pesquisado) e finalidade que o pesquisador tem em 

mente, que se pode tentar reduzir as distorções que dela resulta (ou pelo menos segundo o autor 

compreender o que pode ser dito ou não, ou seja, as censuras que o impedem de dizer certas coisas). 

Bourdieu (2003, p. 695) nos lembra que esta distância se amplia quando há uma diferença social 

entre o pesquisador e o pesquisado. Ou seja, na perspectiva do autor, quando há diferenças no capital 

cultural do pesquisador para o pesquisado. Tendo por trás estes aspectos Bourdieu (2003, p. 695) 

afirma que deve-se fazer um esforço para dominar os efeitos, ou seja, reduzir ao máximo a violência 

simbólica que se pode configurar nesta situação entre o pesquisador e o pesquisado. 

Como proposta para tal situação o autor sugere um tipo de escuta ativa e metódica, que se 

configuraria em um tipo de meio termo (entre a entrevista não dirigida e o questionário dirigido). 

Bourdieu (2003, p. 696) afirma ainda, que para que seja possível uma relação mais próximo 

possível do limite ideal é necessário além de controlar tal interação (entre pesquisador e pesquisado) 

deve-se agir também ,em certos casos, sobre a própria estrutura da relação (em termos linguísticos  e 

simbólicos) na escolha das pessoas interrogadas e dos interrogadores. Bourdieu (2003, p. 697) afirma 

que tal escolha (feita pelo pesquisador a respeito das pessoas que irá entrevistar) se feita de modo a 

observar a necessidade de uma maior proximidade social entre ambos (pesquisador e pesquisado) 

resultará em uma das condições principais de uma comunicação “não violenta”. 

Bourdieu (2003, p. 699 -700), voltando a falar sobre o assunto da distância (dissimetria) entre o 

pesquisador e o pesquisado, comenta que para diminuir a dissimetria entre o pesquisador e o 
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pesquisado é necessário que o pesquisador possa colocar-se no lugar do pesquisado em pensamento. 

O autor reforça, entretanto que para poder se colocar no lugar do pesquisado em pensamento é 

necessário que o pesquisador possua um imenso saber do pesquisado (adquirido talvez ao longo da 

sua vida de pesquisa). Tal exercício exige que uma relação de proximidade entre o pesquisado e o 

pesquisador, um tipo de relação que não se configura em meras repostas “decoradas”, pelo contrário 

vai além e se apresenta como uma verdadeira situação de pesquisa. 

Para tanto Bourdieu (2003, p. 704) fala então da chamada “autoanálise provocada e 

acompanhada” como método onde o pesquisado verdadeiramente se “abre” para a entrevista de modo 

a colocar para “fora” os seus verdadeiros anseios e opiniões. É neste momento de pesquisa onde o 

entrevistado sente-se a vontade para verdadeiramente falar o que pensa sem temer a repressão pelas 

suas opiniões. 

Nestes termos podemos recorrer ao Posey (1997:13) que apresenta a metodologia geradora onde 

quanto mais aberta a pergunta (isto é menos restritiva) maior é a liberdade deixada ao informante para 

responder segundo sua própria lógica e conceitos. Ou seja, na medida em que o informante propõe 

tópicos e explicações corre-se menos risco de prejudicar a informação. 

 
Bourdieu (2003, p. 706) ainda apresenta que no processo de entrevista a neutralidade  na atuação 

do observador é uma ilusão e para se ter uma entrevista verdadeiramente eficaz deve-se buscar a 

espontaneidade do pesquisado em volta da uma construção realista, ou seja, é através do entendimento 

das realidades prévias à pesquisa (conhecidas de antemão pelo pesquisador) que pode-se se ter êxito 

e fazer “surgir as realidades que ela deseja registrar” (BOURDIEU, 2003, p. 706). 

Portanto, olhando para contribuição do Bourdieu no processo de pesquisa para se ter eficácia na 

aplicação das técnicas de pesquisa é necessário se colocar no lugar do pesquisado, trazendo a tona 

impressões de como surgiram as realidades, e desenvolvendo a dinâmica da pesquisa a partir de uma 

autoanálise provocada e acompanhada, onde o pesquisador não se configura com um agente “omisso” 

neste processo e sim como um participante ativo, levando o pesquisado a uma exposição da verdade 

que de outra forma não chegaria a tal. 

Nestes termos fiquei feliz com descrição recente do Valério Cândido da Silva (42 anos e 

presidente da associação quilombola) que ao se encontrar comigo na prefeitura de Lagoa Nova (neste 

dia ia encontrar com o prefeito Elton Costa, que era o prefeito de Lagoa Nova na época das invasões 

à feira no passado) ele brincou com duas pessoas que estavam ao meu lado e que eu 
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conversava na hora “ei esse rapaz mora lá em casa...faz uns 4 anos que praticamente ele mora lá em 

casa (tom de brincadeira)”. 

Olhando ainda para esta lógica do Bourdieu (2003) percebo que o meu convívio com o pessoal 

da Macambira até antes da pesquisa (de antropologia) em meio a uma tentativa de aplicar outra 

metodologia (em outro mestrado) serviu como base para me envolver e de certa forma ganhar a 

confiança de algumas pessoas da comunidade. Fato este que pode se observado na entrevista com a 

uma senhora que me confidenciou detalhes (que não podem ser passadas a outras pessoas por diversos 

motivos) que uma pessoa da sua família recebeu só com uma forma específica de trabalho cerca de 

5000 reais (na ultima safra), chegando a fazer até 20000 reais (em outras safras). Refletindo a melhora 

nas condições materiais de vida. 

 

1.8 Mudança e identidade em antropologia 

 
Antes de mais nada para entender melhor aspectos relacionados às mudanças que estão 

acontecendo hoje em dia na “Macambira”, vamos iniciar um passeio  pela  teoria antropológica (com 

ênfase na ecologia cultural) e extrair os “corolários” relativos à mudança cultural para posteriormente 

nos determos em entender conceitos diretamente ligados ao estudo de uma comunidade parte 

camponesa (quando se olha para os “sem terra”), parte (bem maior por sinal) quilombola. 

Para pensar em termos de mudança, uma primeira contribuição (em termos de ecologia cultural) 

foi a do Steward (1972) para o tema. Steward (1972) desenvolveu sua obra “Theory of cultural 

change” (teoria da mudança cultural) a partir de um pano de fundo ligado à biologia, onde entendendo 

a influência que tais aspectos exercem no ser humano, apresentou uma nova forma de pensar a relação 

homem e natureza. Steward (1972) denominou de “ecologia cultural” esta abordagem e a conceituou 

como “uma relação de adaptação do ser humano ao seu ambiente”. 

Nesta abordagem Steward (1972) apresenta o poder da influência do meio ambiente nos aspectos 

culturais e indo de encontro ao pensamento funcional-estruturalista que era vigente em meados do 

século passado, ele liga a cultura humana ao necessário poder de adaptação ao meio. Tal poder, 

entretanto, pode ser mal interpretado e se confundir com a escola evolucionista que foi duramente 

criticada pelas abordagens relativistas na antropologia. Para fugir desta crítica Steward (1972, p.40) 

nos fornece alguns aspectos (destacados a seguir) que são importantes para pensar a relação entre 

homem e meio ambiente em uma comunidade: Primeiro, é a busca da interpelação do meio de 

produção e o meio ambiente local; segundo, a relação que os padrões de comportamento 
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têm com a exploração do meio pela tecnologia local; e terceiro, a determinação em que graus os 

padrões de comportamento estão ligados a questão ambiental (este ultimo fato nos leva a pensar o 

poder do meio sobre os aspectos ideológicos locais), Steward (1972, p.122) ainda apresenta um 

exemplo onde a linhagem patrilinear é consequência da relação com o meio ambiente. Steward 

(1972), entretanto, não foi o único “baluarte” no olhar sobre a ecologia cultural e que apresentou 

contribuições para entender a mudança cultural. 

Leslei White, a exemplo do Steward (1972), em sua obra “Energy and the Evolution of culture” 

apresentou novos insigths e enfatizou o papel que a energia tem sobre a cultura (WHITE, 2003, p. 

256). White partindo de uma lógica voltada para as necessidades do ser humano, comenta que todas 

as sociedades necessitam de energia (assim como todas as coisas do universo podem ser analisadas 

com base na energia) e o controle de energia é tanto a chave para a evolução cultural quanto pode 

servir para medir o progresso da evolução (multilinear). Em meio a tal processo cinco fatores que se 

destacam: a) organismo humano; b) o habitat; c) energia controlada e expedida pelo homem; d) os 

caminhos de expedição de energia e) as necessidades humanas carecem de meios de acumulo de 

energia. 

White (2003) de forma similar ao que faz o Karl Max separa a cultura em três instâncias de 

evolução: tecnológico, sociológico e ideológico. Para White (2003) embora todas as instituições 

contribuam para a evolução, a tecnologia desempenha um papel fundamental na evolução social e  as 

alterações na tecnologia afetam as demais instituições e sistema de valores. 

Entendendo a valiosa contribuição do White (2003) percebe-se que pensar a comunidade em 

termos de energia (conforme o White destaca) pode está diretamente ligado ao modo de produção 

local. Todavia entendendo que a energia consumida tem uma relação direta com o numero de 

habitantes locais, portanto, limitar o estudo ao entendimento do poder apenas do modo de produção, 

sem levar em consideração o modo de reprodução, é algo que pode não fornecer um verdadeiro 

panorama da realidade local da comunidade. Para tanto, vamos entrar em outro “baluarte” do  estudo 

da relação homem e meio ambiente na antropologia e pensar de forma mais profunda esta questão. 

A partir da teoria de Marx combinada com as ideias sobre população do Maltus, Marvin Harris 

(1999), apresenta uma contribuição que vai além da abordagem do White (2003) e acrescenta que 

além dos fatores ligados ao modo de produção (que são determinantes) há também o modo de 

reprodução que deve ser levado em conta, pois só com a equação de um em relação ao outro que se 



69 
 

pode compor uma verdadeira noção de infraestrutura em um método conhecido como “materialismo 

cultural”, de acordo com Harris (1999:88): 

De certa forma uma mudança em qualquer um dos componentes do sistema 

conduz geralmente à mudanças nos outros sistemas. Neste sentido o 

materialismo cultural é compatível com todas as variedades do funcionalismo 

que emprega uma analogia em termos de órgãos para transmitir sua apreciação 

das interdependências entre as células e órgãos do corpo social. Todavia esta 

concepção torna-se melhor ao introduzir uma distinção entre interdependências 

mantenedoras e destruidoras do sistema. A consequência mais provável de 

qualquer inovação (caso surja na infraestrutura, estrutura ou superestrutura) é 

uma retroalimentação negativa mantenedora do sistema. Ou seja, A absorção 

do desvio resultará em uma extinção do desvio e consequentemente em 

pequenas mudanças compensatórias em outros setores (mudanças estas que 

preservam as características do sistema). Entretanto, existe certa classe de 

mudanças da infraestrutura (por exemplo, as que incrementam o fluxo 

energético per capita ou alteram a taxa de natalidade) que se ampliam e se 

propagam. Isto é o resultado de uma retroalimentação positiva em torno dos 

setores estruturais e superestruturais e como consequência uma alteração nas 

características fundamentais dos sistemas. O materialismo cultural nega que 

exista uma classe similar e componentes estruturais ou superestruturais cuja 

alteração conduzida com igual regularidade resulte em uma ampliação da 

mudança ao invés de (como acontece) uma retroalimentação negativa. 

 

Então, a exemplo do White, Harris considera o papel determinante que a infraestrutura tem sobre 

a cultura, todavia esta infraestrutura é mais ampla para o Harris do que a forma como o White a 

descreveu (HARRIS, 1999, p.141) possuindo além dos modos de produção (tecnologia de 

subsistência, relações tecno-ambientais, ecossistemas) também os modos de reprodução (demografia, 

taxa de natalidade, mortalidade, anticoncepcionais, aborto e infanticídio) 34. Para Harris (1999, p.142) 

é na infraestrutura que ocorre a mudança cultural e a ênfase da mesma, deve-se 

 
 

34 
Além da infraestrutura Harris classifica também a estrutura e a superestrutura. A primeira é composta pela economia doméstica (Estrutura 

familiar; divisão do trabalho doméstico; socialização, endoculturação e educação doméstica; regras sexuais e de idade; disciplina, 

hierarquias e sanções domésticas) e a política econômica (Organização política, facções, clubes, associações, corporações, divisão do 

trabalho, esquemas fiscais, tributários, socialização, endoculturação e organização política, classes, castas, hierarquias urbanas e rurais, 

disciplina, controle politico-militar e guerra); e a segunda é composta pela arte, música, dança, literatura, propaganda, rituais, esportes, 

jogos, passatempos, ciência, conhecimentos relativos a subsistência, magia, religião, parentesco, ideologia política, tabus, mitos. Ambas 

(estrutura e superestrutura), no entanto, tem um papel secundário em relação à determinação da cultura para o autor. 
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ao fato de estar contido nela os aspectos mais fundamentais do ser humano: a produção da subsistência 

e a reprodução da vida. Harris (2001, p. 569) em meio a esta dinâmica de mudança apresenta a partir 

de um método desenvolvido na linguística duas estratégias de pesquisa que nos levam a entender o 

processamento da mudança, independente dos motivos alegados pela população local, sendo tais 

estratégias conhecidas como emico e etico. O primeiro tem como significado o olhar para cultura a 

partir da visão nativa e o segundo está voltado a um olhar para cultura a partir da visão da ciência. 

Para demonstrar este ponto, a análise envolve muitas vezes a comparação de fenômenos que pode 

parecer redundantes para a população nativa. Um bom exemplo disto envolve as vacas sagradas da 

Índia (HARRIS, 1974 p. 6). Na religião hindu, as vacas são consideradas sagradas e não devem ser 

mortas. Harris (1974) decidiu estudar esse fenômeno usando seu modelo de materialismo cultural. 

Primeiro, Harris argumentou que os tabus sobre o abate de vaca (pensamento êmico) eram elementos 

superestruturais resultantes da necessidade econômica de utilizar os bois como animais de tração, e 

não como alimento. Ele também observou que os agricultores indianos alegaram que bezerros não 

morreram porque as vacas eram sagradas. Na realidade, porém, os bezerros machos, morreram de 

fome quando o abastecimento alimentar estava baixo. Harris defende que o ideológico 

(superestrutural), as crenças dos agricultores, tiveram que mudar por causa da escassez de alimentos 

(mudança de infra-estrutura). Assim, Harris usa esse exemplo para mostrar como, utilizando métodos 

empíricos, uma perspectiva etica é essencial para compreender a mudança cultural em todos os 

setores35 da cultura. Nestes termos, uma alteração de mais de 1000 hectares em um roçado (ou seja, 

na infraestrutura) gerando como consequência imediata o fim do predomínio da política de 

arrendamento na comunidade bem como uma alteração no modo de produção de familiar para um 

modo de produção voltado para abastecer o mercado externo, pode ser um importante fator que pode 

estar por trás de significativas mudanças nas demais instâncias da comunidade. Perceber até que ponto 

esta infraestrutura alterada pode influenciar a superestrutura pode ser um dos pontos fundamentais 

para se entender a própria identidade. Nestes termos para poder entender como tais condições podem 

influenciar até mesmo a identidade Villar (2004: 167) nos apresenta alguns aspectos que, segundo ele 

por vezes não são tão cuidadosamente observados, quanto se parte para desenvolver estudos ligados 

a etnicidade a partir do pensamento barthiano: 

 
Quando se revisita a argumentação de Barth a respeito da etnicidade, chama a 

atenção seu apelo constante e sistemático às perspectivas denominadas 

35 
São a infraestrutura, estrutura e superestrutura. 
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“ecológica” (1976a:23) e “demográfica” (1976a:24). Ecologia e demografia são 

fatores cruciais que determinam o êxito ou o eventual fracasso das opções, das 

decisões e das estratégias relativas à identidade étnica. No prólogo  da monografia 

sobre os Basseri (1986 [1961]), por exemplo, Barth não só declara que 

empreenderá sua análise “em termos de um ponto de vista ecológico geral”, mas 

também que isto se deve à natureza do próprio objeto de estudo. As características 

da organização nômade, em sua maioria, “estão interconectadas em termos das 

possibilidades e restrições implicadas na adaptação pastoril”. Por vezes, o 

norueguês é ainda mais taxativo: “Tentarei deduzir as distintas formas de 

organização dos processos básicos pelos quais [os Basseri] se mantêm e se 

adaptam ao meio” (1986:ii). Essas variáveis, porém, não foram muito discutidas 

pelos críticos, apesar de encarnarem as pretensões mais fortes do modelo 

barthiano, ao envolverem fatores objetivos que não teriam até então — segundo 

nosso autor — recebido a devida atenção. 

 

Como exemplo, olhando para a própria identidade quilombola assumida nos últimos anos na 

comunidade, percebo (antes até mesmo de partir para olhar para a influencia de tais condições 

ecológicas ou demográficas) que o próprio conceito atual (adotado pelos órgãos de direito) de 

quilombolas permite tal flexibilidade na identidade dado ao fato do mesmo está voltado para uma 

perspectiva barthiana. Nestes termos é interessante perceber o comentário de O’Dwyer (2002)  sobre 

a origem do processo que levou a lei brasileira adotar tal perspectiva. 

Segundo O’Dwyer (2002, p.13) o ponto de partida para se pensar a discussão em volta de 

quilombos está na Constituição de 1988, onde no seu artigo 68 (Ato das disposições constitucionais 

transitórias) confere direitos territoriais aos remanescentes de quilombos, a partir de tais documentos 

as comunidades “quilombolas” teriam o assegurado direito à terra, porém a dificuldade encontrada 

na questão da definição de uma comunidade quilombola. Uma das definições que perdurou ao longo 

do tempo encontrada em Almeida (2002, p.47) que segundo o autor foi utilizado em estudos desde 

1866 até 1996, e formulado com vias a servir de resposta ao Rei de Portugal na época colonial. Tal 

conceito “parado no tempo” era descrito como “ toda habitação de negros fugidos, que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele 

(ALMEIDA, 2002, p. 47)”. 

 
 

O’Dwyer (2002, p.18) então nos lembra que na década de 90 os antropólogos a partir desta 

polêmica surgida em volta do que seria ou não uma comunidade quilombola manifestaram um 

posicionamento descrito do Grupo de trabalha da ABA (Associação Brasileira de Antropologia). 
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Segundo este documento nos dias atuais o termo “quilombo” não se refere a resíduos ou resquícios 

arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica, também não se trata de grupos 

homogêneos de população estritamente homogênea, da mesma forma nem sempre foram constituídos 

a partir de movimento de insurreição, mas acima de tudo consiste de grupos que desempenharam 

práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida característicos 

e na manutenção de território próprio (...). A partir desta influencia da ABA  bem como dos estudos 

ao redor do pais, no ano de 2003 foi finalmente definido o conceito mais atual (dec. 8.887 de 20 de 

novembro de 2003 da Constituição do Brasil), em forma de decreto, conforme descrição a seguir: 

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 

Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critério de auto-indetificação. Com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência histórica sofrida 

 
Tal desfecho da conceituação de quilombola adotada pelos aspectos jurídicos do país, 

apresentada tem por trás uma perspectiva barthiana36 de identidade étnica, portanto um conceito um 

tanto fluido. 

Olhando então para outro aspecto que tem uma relação direta com este conceito, Villar (2004) 

apresenta uma discussão sobre as influencias que os fatores ecológicos e demográficos tem sobre a 

construção desta ou daquela identidade a partir do modelo barthiano. Ou seja, em uma  dada situação 

onde fatores ecológicos estivessem ligados à tal identidade, os mesmos poderiam exercer um papel 

decisivo na definição da própria identidade. Schmitt et. al. (2002:4) também destaca uma certa fluidez 

no conceito barthiano de identidade, comentando que a partir do mesmo comunidades tem construido 

uma identidade quilombola pela necessidade de acesso a terra, segundo o autor: 

 
Por exemplo, no caso de bairros rurais negros do Vale do Ribeira, a necessidade 

de lutar contra fazendeiros e grileiros e contra a construção de barragens ao longo 

do rio Ribeira de Iguape, que inundariam diversas comunidades, deixando 

algumas totalmente submersas, levou muitos desses bairros a construção da 

identidade de negros e quilombolas, em decorrência do artigo 68. A identidade 

 

36 
Barth (2000) classifica grupo étnico como “as categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios autores e 

que conseqüentemente, têm como característica organizar as interações entre pessoas..” 
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quilombola, até então um corpo estranho para estas comunidades rurais negras 

passa a significar uma complexa arma nesta batalha desigual pela sobrevivência 

material e simbólica. 

 

Retornando o olhar para Macambira, conforme se tem conhecimento, a mesma em anos recentes 

passou por um processo de reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo. Percebo 

que diferentemente do caso dos negros do bairro do Ribeira (relatado acima) não sei se seria coerente 

com as raízes históricas da comunidade afirmar que eles ao assumirem uma identidade quilombola 

estariam ligados a “um corpo estranho”. Percebo, entretanto, que existem casos que a flexibilidade 

do conceito de comunidade étnica (BARTH, 2000) permite sim que isto se configure. Nestes termos 

podemos perceber (dada a demora no processo de reconhecimento como quilombola) um novo 

movimento que tem surgido junto a outro líder da Macambira, que tem nos últimos três anos assumido 

a causa do Movimento dos Sem Terra (MST) e portanto, tem, desta vez como camponenses sem terra, 

buscado o acesso à terra a partir da construção desta identidade na comunidade. Morais & Castilho 

(2011:79) comentam acerca do processo de formação da identidade ligada ao MST: 

 
A forte capacidade que possui o MST no que concerne à mobilização de 

pessoas, percebida nas práticas de ocupações e manifestações públicas, está 

relacionada à condição socioespacial que se caracteriza pela considerável 

quantidade de famílias pobres que participam do movimento. O MST 

consegue, portanto, reunir, a partir da problematização da vida política do país, 

os indivíduos que buscam exercer o seu direito de mobilização e inserção 

territorial, social e econômica na sociedade. Nesse sentido, constrói-se uma 

identidade social do MST, a qual acontece na diversidade  de temporalidades, 

na unificação das lutas, na união dos diversos segmentos sociais com os seus 

mais diversos conflitos. Assim, os indivíduos e suas famílias, nas suas várias 

situações sociais e econômicas, nas suas várias temporalidades e conflitos, 

agregam-se em torno do MST, passando a trocar as suas experiências de vida 

e a viver uma realidade mais próxima da conquista da reforma agrária. 

 

Corroborando com este pensamento Cruz & Bendjouya (2007) em seu artigo “identidade cultural 

do MST” afirmam que a construção desta identidade se dá a partir da ausência de terra, bem como a 

partir de uma dicotomia “nós e eles” formada, dentre outros aspectos a partir de símbolos (bandeiram 

[na qual cada elemento tem uma relação específica com a luta pela terra], camisa, boné, 
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as palavras de ordem, o hino, as ferramentas de trabalho) que determinam que faz parte e quem não 

faz parte. Olhando para o contexto da Macambira, a tais elementos acrescentaria a própria moradia, 

pois, diferentemente do que se obseva no resto da comunidade, mesmo agricultores que tem outro 

modelo de habitação, passam a viver entre barracos de madeira, com vias a se adequar ao padrão dos 

sem terra. 

 
Delineando este cenário onde se percebe que a partir da demora pela terra, uma nova identidade 

tem nascido, vejo entretanto que talvez além da própria fluidez do conceito (ou da aplicação do 

mesmo, por vezes não levando em consideração os aspectos materiais que estão em jogo) o olhar 

sobre identidade tem passado por uma crise. Nestes termos contribuindo com nosso pensamento sobre 

esta crise e olhando para panorama mais amplo (onde tem como plano de fundo fatores ligados a 

globalização) Hall (2006) levanta um amplo questionamento sobre a identidade cultural da época 

atual e reflete sobre como hoje em dia em um mundo pós-moderno se obseva uma fragmentação da 

identidade oriunda das mudanças atuais. Segundo o autor: 

 
A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades 

e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A 

assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de uma processo mais 

amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referencia que davam ao indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2006: 7) 

 

 

 
Dado os aspectos teóricos apresentados sobre identidade, percebo a importância de se pensar a 

mesma levando em consideração os prováveis aspectos materiais que possam (ou não) estar em jogo, 

em contextos onde tais aspectos possam ser obtidos a partir da alteração na identidade. Nestes termos 

percebo que pelo tenho observado na comunidade a identidade ligada sua negritude quilombola 

perpassa (o que não acontece com outras identidades locais) a questão material e de certa forma serve 

como um contraponto para o pensamento do Villar (2004) e do Schmitt et. al. (2002) que levantam 

questionamentos sobre a ligação da identidade étnica com relação a identidade étnica. Nestes termos 

percebo que embota outros aspectos da superestrutura possam ser influenciados pelas condições 

materiais de vida, a identidade étnica quilombola da Macambira está 



75 
 

de certa forma além de tais condições. Isto percebo principalmente pelo fato da negritude que perdura 

ao longo do tempo (a despeito de hoje estarem ricos e ontem estarem pobres) eles sempre foram os 

“negros da Macambira” e hoje continuam sendo. 
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CAPÍTULO 2 - NO TERRITÓRIO DA MUDANÇA, DAS “SETE CASAS” DA 

CABEÇA À “MISTURA MEDONHA” 

 
A história de fundação da comunidade Macambira nos leva a um passado remoto 

ligado diretamente a personagens da história do município de Currais Novos (RN – Brasil). 

Nestes termos é interessante perceber detalhes aproximados (compilados a partir da memória 

social local) que datam do século XVII, XVIII. Adriana de Holanda e Vasconcelos e seu 

esposo Cipriano Lopes Arão, vindos de Igarassu (PE - Brasil) que adquiriram datas de terra 

no Totoró e se mudaram para a região (AUGUSTO, 1980; SOUZA, 2008; ALVES, 1985) 

vivendo em uma propriedade que daria origem (pelo fato de terem currais novos) a atual 

cidade de Currais Novos (que no inicio do século XX estendia sua fronteira até a Serra de 

Santana, lugar onde hoje se localiza a Macambira) aparecem em narrativas locais como 

personagens desta história. Segundo Manuel José de Araújo “Manoel de Julieta” (80 anos, 

aposentado) a história de povoação da Macambira se inicia a partir de uma compra de uma 

“data”37 de terra de Dona Adriana (casada com o capitão mor Arão) em cima da Serra de 

Santana, por Lázaro Pereira de Araújo, para a partir de tal, constituir (juntamente com sua 

descendência) seus roçados.  Segundo  Manoel: 

 
Dona Adriana casada com Capitão Mor Arão comprou datas de terra na região [...] 

e Lázaro Pereira de Araújo comprou as datas de terra de Manuel Viturino, genro 

de Dona Adriana [...]Existiam duas datas, uma era pras bandas de lá (referência a 

região da Macambira) e outra era pra cá (referência ao Buraco de Lagoa). Buraco 

de Lagoa surgiu daquela lagoa (apontado para a região onde fica a Lagoa ainda 

existente na comunidade) [...] esta foi a primeira lagoa, que pertencia a Dona 

Adriana...depois certo dia que Dona Adriana soltou uns bicho em tempo de seca 

eles ia até o outro lado e curiosa Dona Adriana mandou uns vaqueiro irem lá [...] 

daí descobriram outra lagoa chamada Lagoa Nova...daí a origem da cidade de 

Lagoa Nova [...] 

 

Tais personagens (Adriana, Capitão Mor Arão, Manoel) de fato são confirmados na 

historia de formação da região (ALVES, 1985; SOUZA; 2008; AUGUSTO, 1980). 

 

37 
Câmara Cascudo em seu livro “filhos da terra” detalha a relação de Dona Adriana com a fundação da 

Serra de Santana. 
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Alves (1985: 17) destaca detalhes da personalidade de Adriana Lins de Holanda e 

Vasconcelos: 

 
Dona Adriana Lins de Holanda era também uma mulher de muita personalidade, 

viveu com o Coronel Cipriano Lopes Arão, até quando  morreu...Dona Adriana, 

casou-se em segunda núpcias com Felix Gomes de quem teve um filho chamado 

Felix Gomes Pequeno. Casou-se em terceira núpcia com o Coronel Ausônio da 

Silva e Souza, do terceiro matrimônio e não teve mais filho... Dona Adriana era 

mulher muito resolvida e muito viva. Ela mesma era quem  geria seus negócios. 

Dizem que certa vez um fazendeiro dormiu na fazenda dela e conversando durante 

a noite, disse-lhe que ia a Natal requerer uma data de terra de sesmaria nas terras 

que ficavam vizinhas as terras dela; então ela não disse nada, sabendo onde era o 

local que o fazendeiro ia requerer, resolveu fazer uma brincadeira com ele, mandou 

soltar os animais dele num lugar bem difícil dele encontrar, passou ordens aos 

escravos para só entregarem os animais três dias depois dela ter viajado e não 

dessem a entender que ela havia mandando esconder os animais nem dissessem 

para onde ela tinha ido, logo de madrugada viajou para Natal e foi requerer a 

mesma data de terra que o fazendeiro ia requerer. Chegando em Natal pensou ela 

como devia botar no requerimento o nome da nova data de terras então resolveu 

requerer o nome de Macaco por entender que Macaco é um animal sabido. 

Requereu e recebeu os documentos,  de volta encontrou o fazendeiro, também não 

lhe deu satisfação nem lhe disse que havia requerido a data de terras. 

 

De acordo com Manoel de Julieta a família oriunda de dona Adriana e Cipriano 

negociou datas de terra ao Lazaro, e devido ao moi (muitos) de filhos que teve (dos quais ele 

relata cinco em seu gráfico genealógico a seguir) povoou quase tudo do que hoje se conhece 

politicamente como Macambira. 
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Gráfico genealógico II: Manoel José de Araújo “Manoel de Julieta” 

 
 

Manoel de Julieta nos lembra que o filho de Lázaro conhecido como Fernando Lázaro 

é o patriarca da atual família Daniel e Manoel “Passarinho” é o patriarca da família Firmino. 

Nestes termos se confirma o relato genealógico dos “Daniel” feito a partir de Amaurilda 

Daniel Pereira (que veremos mais adiante) onde o ascendente mais longe é o Fernando 

Lázaro, bem como confirma o gráfico genealógico da família “Firmino”, onde o ascendente 

mais longe (genro de Ausônio Firmino, que veio de fora) é o Manuel Luciano (conhecido 

como Manuel Passarinho).Tais famílias hoje são a base de composição da 
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Macambira III e II. Em relação à Macambira I (atual) Manoel de Julieta ainda apresenta a 

ligação da família Machado com a família “dos Lazaro”. Segundo Manoel o irmão do 

Ausônio Machado, Severino que casou com uma moça da família dos Peba, que por sua vez 

é descente de Lázaro Pereira de Araújo. 

 
Manoel de Julieta ainda nos leva a um passado onde a única habitação na região da 

Macambira era de Manoel “Passarinho” (um dos filhos de Lázaro “pai da família Firmino”, 

e seus filhos). Segundo ele os Daniel (filho de outro filho de Lázaro) vieram depois. Ele não 

sabe a data ao certo, provavelmente na década de 10 ou 20. Tais relatos de origem confirma 

a pesquisa documental desenvolvida por Pereira (2007) que afirma ser Lázaro38o fundador 

da comunidade (apresentando tanto detalhes do inventário do mesmo, quanto os nomes dos 

principais filhos)39. Junto a Maria Amaro de Araújo “Tuca” (64 anos, agricultora) tive acesso 

a alguns destes documentos, devidamente cobertos com sacos plásticos, que remontam a 

época do império (Século XIX) e que impressionam tanto pela escrita a pena, quanto pelos 

personagens que confirmam tanto a existência do personagem Lázaro (presente na história 

oral) quanto das negociações de terra com os descendentes de Cipriano Lopes Arão e Dona 

Adriana. Para entender melhor quem eram estes descentes Augusto (1980: 102) apresenta 

um neto do casal (filho do Capitão-Mor Cipriano Lopes Arão) chamado Fernando Lopes 

Arão que casou com Ana Joaquina de Holanda. Na escritura apresentada por Maria Amaro 

de Araújo tais personagens (Fernando Lopes Arão e Ana Joaquina) estão presentes 

juntamente com as partes que compraram as terras (Lázaro Araújo Pereira). Ao todo são oito 

documentos (de dois tipos: escrituras e uma declaração), alguns ainda originais do século 

XIX (1843, 1856[2], 1858[2], 1859, 1870, 1877) com cópias autenticadas (algumas públicas-

formas e outras apenas cópias autenticadas) em cartório de Currais Novos (na década de 

1920-30), deixados pelo filho 

 
 

38As vezes colocado como Lázaro de Maria, provavelmente pelo fato de sua esposa ser Maria e as vezes confundido 

com o patriarca da família Daniel, Fernando Lázaro de Araújo 

39
Nos documentos apresentados por Pereira (2007) aparecem doze filhos de Lázaro (mais do que os relacionados por 

Manoel de Julieta, entretanto Manoel afirma que eram mais, só que sua memória se resume aos que ele apresentou) e 

também o nome da sua esposa. É interessante perceber nos chamados “documentos do tempo de Dom  Percio” detalhes 

do campo de negociações que afirmam de fato, tanto detalhes em relação ao Lázaro Pereira de Araújo (fundador da 

comunidade), bem como detalhes do campo de negociações da época. A família Arão, de fato aparece e a partir de tal a 

hipótese de relações clientelistas ganha força, levando então a pensar o passado recente, com ocupação das terras de 

Emídio Arão (considerado um ultimo coronel que manteve relações com o povo da Macambira) de maneira bem 

diferente. 
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do Lázaro (fundador da comunidade) conhecido como Fernando Lázaro de Araújo, para Luiz 

Amaro (pai de Tuca) neto de Fernando Lázaro. Hoje são tais documentos utilizados pela 

família de Tuca para pagar o IPTR (Impostos sobre a propriedade territorial). A seguir a 

tabela apresenta detalhes de alguns destes documentos. 

 
Tabela 2 – Cópia pública forma (1930) e escritura original de 1859 

 

 

 

 
Cópia publica- forma feita em cartório de 

1930 

 
“Publica forma de uma escritura particular. 

Dissemos mais abaixo asignados que entre os 

mais bens que possuímos...parte de  terra de 

seiscentas e seis braças... denominado 

Macambira, que ouvemos por compra ao 

Fernando Lopes Arão cuja terra vendemos como 

de fato a vendida terras a Lazaro de Araújo 

Pereira por preço de...” 

 

 
Documento original datado de 1859 

 

Na escritura da esquerda aparece o nome de Fernando Lopes Arão e o de Lázaro de 

Araújo Pereira. Na esquerda em outra escritura aparece o nome de Ana Joaquina (como 

esposa de Fernando) confirmando a história (AUGUSTO, 1980) e nos levando a relações 
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próximas (falo próximas pois a nesta escritura em específico percebo que a mesma foi 

comprada da família Arão e negociada “aos Lázaros”) de compra e venda de terra entre a 

família do Lázaro e os descentes da família Arão. 

A exceção destes documentos e das informações oriundas do Manoel de Julieta é na 

década de 30 (1930-1940) que os primeiros relatos aparecem na história oral local 

(THOMPSON, 1992). Neste cenário sete famílias se reuniam em um território que hoje se 

localiza parte da Macambira III e parte do Cabeça da Macambira. Nestes termos merece 

destaque a família dos Daniel que era responsável por 5 das sete casas da Macambira. 

Ausônio Firmino oriundo da Serra dos Teixeira e João Silvino que veio “da banda do  brejo” 

completavam as poucas casas que formavam as famílias da comunidade  nesta época. A 

seguir a figura 28 apresenta um mapa40 de ocupação territorial neste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 
Elaborei o mapa abaixo (bem como os outros que veremos mais a adiante) a partir do método da 

sobreposição de imagens). Uma alternativa, em termos de geoprocessamento, bem difundida entre os 

estudos ligados a área ambiental. 
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Figura 28 – Mapa com a localização aproximada das famílias da Macambira na década de 30 

(Amaurilda Daniel Pereira) [Elaboração do próprio autor] 

Olhando para o mapa acima a partir do limite atual da Macambira (I, II e III) percebe-

se que a década de 30 é caracterizada por um pequeno número de casas e um significativo 

território. Nesta época (como hoje em dia) a base econômica da comunidade era o plantio de 

mandioca e como consequência do vasto território nesta época os conflitos em volta da terra 

praticamente não existem. Outro fato importante em termos de território é perceber que nesta 

época existiam algumas casas na região hoje conhecida como  Cabeça da Macambira. 

No início da década de 40 o território sofre uma significativa alteração. De acordo com 

Severino Daniel Pereira (82 anos, aposentando) Emídio Arão cerca parte das terras ao norte 

da comunidade, parte delas vendidas a troco de um “quarto de bode” ou uma “cuia de 

farinha”, ou seja, por uma quantia que não correspondia ao valor real e parte cercada com a 

promessa de devolução da mesma (coisa que, como veremos adiante, não aconteceu). Outro 

fato relevante é a saída de famílias que viviam no lado nordeste na Macambira devido a seca 

de 40, segundo Amaurilda foram “pras bandas do Agreste” e não 
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voltaram mais. Lamartine (1980: 175) destaca (a seguir) as principais secas que ocorreram 

no período na região do Seridó: 

 
O desembargador Felipe Guerra (secas do Nordeste) um dos homens de maior 

espírito publico do Nordeste, enumera em um resumo histórico, abarcando os anos 

de 1559 a 1942: “uma seca de 5 anos, cinco secas de 3 anos, oito de 2 anos e 

dezesseis secas de um ano, a saber: 1559, 1564, 1614, 1690-2, 1723-7,  1744-6, 

1766, 1777-8, 1808-9, 1814, 1817, 1825-6, 1833, 1837, 1844-5, 1860, 1868-9, 

1877-9, 1885, 1888-9, 1891-2,1898, 1900, 1902-4, 1907-8, 1915, 1919, 1930-2, 

1942”. De 1942 para cá, ainda na era de quarenta, tivemos: 1943 e 1946. 

 

 

Lamartine (1980:175) destaca ainda as três grandes secas na década de 40 (1942-43, 

46), levando em consideração que nos 20 anos anteriores à esta época só haviam ocorrido 

duas secas (1930-2) se pode melhor entender os fatores que motivaram parte da população 

da Macambira sair da sua comunidade. Tal saída de parte dos moradores terminou 

favorecendo ainda mais (a partir do cercamento das terras) a posse de parte da região por 

parte da família Arão. Nestes termos (já com a terra cercada) há um deslocamento das 

famílias para o território abaixo da fronteira. Dada a provável prática clientelista41 (FAORO, 

1987; CARVALHO, 1997) é interessante perceber a grande diminuição do território (mais 

de 1000 hectares). Nesta época, entretanto, a situação de perda de parte do território não era 

tão grave pelo fato do número de famílias não ser expressivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 É interessante perceber a relação de tempo do Elisio com a população pobre da região, por vezes chegando em seu 

burrinho apradrinhando indivíduos e fazendo negócios (em troca de comida). A população pobre com vias a manter 

sua relação com o rico fazendeiro, por vezes (mesmo não sendo vantagem) em troca do apoio gerado pela amizade com 

o “coronel” terminava em ceder e fazer négocio. Segundo Valério por vezes ele negociava um pedaço de terra por um 

“quarto de bode”, ou seja, uma terra em troca de um animal ou uma cuia de farinha. 
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Figura 29 – Mapa com a localização aproximada das famílias da Macambira na década de 40 

(Amaurilda Daniel Pereira) [Elaboração do próprio autor] 

 
A década de 50 (1950-1960) tem como característica a partir do matrimônio de filhos 

mais velhos a expansão das famílias passando a ocupar faixas maiores de terra. É interessante 

perceber a saída de Ausônio Firmino da região norte para a região mais ao sul (hoje a atual 

Macambira II). A família Silvino já tem se multiplicado e expandido para duas outras casas 

próximas a propriedade do João Silvino. Na figura 30 a seguir uma vez que a região do 

cabeça (ou cabeço) da Macambira já não faz parte da ocupação  do território e, portanto, não 

haviam moradores da macambira lá (nesta altura a terra já pertencia a Emídio Arão) nosso 

foco volta-se para a ocupação do território abaixo do cabeça da Macambira (área branca do 

mapa). 
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Figura 30 – Mapa com a localização aproximada das famílias da Macambira na década de 50 

(Amaurilda Daniel Pereira) [Elaboração do próprio autor] 

 

 
Neste contexto já se percebe que com o crescimento das famílias houve a necessidade 

de migrar (no caso do Ausônio Firmino) em busca de mais roçado para plantar e desenvolver 

sua família. Poucos anos depois da mudança do Ausônio Firmino para região mais ao sul da 

comunidade, alguns moradores de fora (conforme figura abaixo) chegam para povoar ainda 

mais o território. 
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Figura 31 – Mapa com a localização aproximada das famílias da Macambira na década de 60 

(Ausônio Machado & Amaurilda Daniel Pereira) [Elaboração do próprio autor] 

No contexto da década de 60 já se observa o território significativamente limitado. Ausônio 

Machado e José Cândido vindos de fora (Currais Novos e Campo Redondo) adquirem propriedades 

na região e começam a constituir descendência em cima da Serra de Santana. Na década de 80 (80- 

90) foi feita a divisão do território em três unidades (Macambira I, II e III). Ausônio Machado 

Guimarães (83 anos, ex-vereador) com o intuito de conseguir recursos para vim mais um colégio para 

Macambira (colégio este construído anos depois na região da Macambira II) deu entrada no processo 

(junto à prefeitura) para divisão da Macambira em três. Com a divisão além do colégio para 

Macambira II (hoje o colégio abandonado São José) veio também um colégio para Macambira III 

(Escola Municipal São Luiz). Em meio a esta iniciativa é interessante perceber que o próprio Antonio 

Machado foi beneficiado, segundo o ex-vereador, antes só vinha recurso para os Daniel (atual 

Macambira III) e depois da divisão as coisas mudaram. Com isto, vizinho a casa de Ausônio Machado 

há o único posto de saúde de toda a Macambira (fato este reclamado pelos Daniel que queriam 

também um posto de saúde próximo da sua região). 

Ainda na década de 80 a comunidade viveu o período mais difícil em termos de subsistência. 

Nesta época dado o crescimento da população, a solução buscada para alimentar mais de 1000 
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pessoas, em um território onde a política da conga era marcada por taxas abusivas de arrendamento 

(chegando a 50%), foi a invasão da feira livre de Lagoa Nova (RN). Nas ultimas décadas a 

configuração das famílias da Macambira não se alterou muito do cenário observado em décadas atrás 

(ver figura 32) a seguir) predominando ainda a base de ocupação dos “troncos veio”  observada em 

décadas anteriores. 

 

 
Figura 32 – Mapa com a localização aproximada das famílias da Macambira na década de 90 

(Valério Cândido da Silva) [Elaboração do próprio autor] 

 
A rede de parentesco hoje se encontra bastante ampliada, e nas três divisões da 

Macambira (conforme veremos em outro momento) existem casamentos entre famílias se 

constituindo hoje, conforme falam “um mistura medonha”. 

Em termos de mudanças no território a década de 90 (1990-2000) apresenta 

provavelmente a maior alteração observada desde que Emídio Arão cercou as terras ao norte 

da comunidade. Primeiro foi nesta época que chegou à comunidade o Núcleo de Produtores 

Agrícolas da Macambira (um para Macambira II e outro para Macambira III) 
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com o propósito de contribuir com o beneficiamento de castanha. Tal iniciativa terminou 

sendo frustrada, uma vez que embora a tecnologia tivesse chegado, entretanto, não havia 

terra significativa para plantar. E por vezes levantam algumas acusações de parte do 

maquinário ter sido roubado (na minha visita ao galpão não pude observar que esta acusação 

procedia, uma vez que mesmo enferrujadas há uma maquinário ainda por lá, todavia, não é 

de se estranhar que alguma maquina possa ter sido furtada, uma vez que no inicio desta 

década a comunidade se encontrava em uma das mais difíceis situações da sua história 

recente). Como veremos em outro momento, é interessante perceber que o cargo (nesta 

época) de presidente do Núcleo de Agricultores passou a ser disputado, uma vez que dadas 

as precárias condições materiais que a comunidade se encontrava, ser presidente do Núcleo 

poderia conferir uma oportunidade de liderança local e consequentemente uma alternativa 

para conseguir alguma renda pessoal com o aluguel do trator (talvez principal bem e mais 

cobiçado por quem almeja ser presidente do Núcleo). Um segundo fator que marcou esta 

época (já mais próximo ao final de década) foi a ocupação das terras ao norte da comunidade 

(terras estas que em um passado segundo os agricultores já pertenceram a eles). Foi então no 

ano de 1997 apoiados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Lagoa Nova (RN) na pessoa 

do então presidente (hoje falecido) Pablo Pereira, que os agricultores da Macambira 

(influenciados pelas noticias da mídia sobre o movimento dos Sem Terra) decidem ocupar 

as terras que ficavam ao norte de comunidade e que desde a década de 40 estavam com a 

família Arão. Nestes termos a partir de um difícil processo permeado por ameaças, 

intimações e quase conflito armado os moradores da Macambira terminaram a década de 90 

ocupando a terra e resistindo (às vezes até mesmo com ameaças de morte) às pressões 

externas. É interessante perceber (conforme nos mostra a tabela a seguir) que esta faixa de 

terra ocupada após 1997 já vem sendo explorada em uma considerável velocidade, 

consequência imediata de 15 anos de ocupação. A tabela 3, a seguir, apresenta a evolução 

no uso da terra (a partir de imagens aéreas do Google Earth) na cabeça da Macambira. 
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Tabela 3 – Evolução no uso do roçado (fonte: Google Earth) 
 

 
Cabeça da Macambira em 69 

 
(Data da fotografia aérea 31/12/1969) 

Cabeça da Macambira em 2008 

 
(Data da fotografia aera 19/08/2008) 

Cabeça da Macambira em 2010 

 
(Data da fotografia aérea 24/01/2010) 

 

   

 

 

 

Olhando a figura acima percebe-se que no fim da década de 60 (após 29 anos da família 

Arão ter cercado a terra) a mesma permanecia com boa parte da vegetação intacta. Já no 

segundo registro (já a praticamente 10 anos de ocupação) percebesse claramente a alteração 

no uso da terra e por fim (já em 2010) a área de plantio (apenas 2 anos depois) já se encontra 

bem ampliada. 

Nestes termos, vemos em uma comunidade que já não possuía terra para plantar o 

anexo em seu território (a partir da invasão) mais de 1000 hectares de terra produtiva. Tal 

fato tem alterado profundamente tanto o modo de produção local (de praticamente familiar 

para abastecer o mercado externo) quanto consequentemente a própria visão da comunidade 

sobre si, hoje são “um povo rico”. Com o intuito de entender melhor o impacto deste processo 

nas condições materiais de vida a seguir apresentaremos uma análise das alterações nas 

condições econômicas. 
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CAPÍTULO 3 - MUDANÇAS EM PRODUÇÃO: DA CONGA À TERRA DOS “SEM 

TERRA” 

 
Embora a política de arrendamento seja algo antigo, apenas em meados da década de 

70 (1976) esta política se intensifica na região e embora com valores modestos de 

arrendamento (15%, 20%) com o passar dos anos (principalmente nas décadas de 80 e 90 os 

valores praticados (40, 50%) terminavam por instaurar uma verdadeira “escravidão” levando 

à criação do movimento sindical (juntamente com as possibilidades advindas da abertura do 

país à democracia). 

Segundo informações dos agricultores, antes de 1997 a produção praticamente, não era 

comercializada fora, servindo basicamente para consumo interno e em determinadas épocas 

(devido à altas taxas da conga, chegando até a 50% da produção de mandioca e 50% da 

produção de lavoura) não supria nem a necessidade da própria família. Se configurando, 

portanto, em um modo de produção familiar (contando com a participação da mulher e filhos) 

em condições onde a exploração do trabalho e a necessidade de ganho pelo dono da terra 

davam o tom. Aliada às dificuldades oriundas da política de arrendamento com o passar dos 

anos dois fatores incidem diretamente sobre o modo de produção local. Primeiro, a população 

se vê limitada a um território cada vez menor,  devido ao crescimento da população, quem 

tinha um lugar para plantar, por vezes mal superava um ou dois hectares, e quem não tinha 

lugar para plantar a solução era se sujeitar à política do arrendamento (também chamada de 

conga) com valores cada vez mais abusivos. O segundo fator esta ligado a uma ausência 

como a exploração da própria terra (onde devido a falta de orientação técnica se plantava em 

anos sucessivos na mesma terra levando ao esgotamento dos seus nutrientes) culminando na 

incapacidade da mesma oferecer o necessário para as culturas agrícolas locais (feijão, 

mandioca,  milho...). Em meio a este contexto, as décadas de 80 e 90, são caracterizadas por 

um aumento nas dificuldades quanto ao convívio com o meio (principalmente em época de 

seca). Nestes termos, pelo fato de não haver uma significativa produção de mandioca, não 

havia uma casa de farinha em atividade na comunidade e uma provável caracterização do 

modo de produção se resumia a cerca de 10000 kg de mandioca (com a retirada de 30 a 50%) 

para o arrendamento chegando a pouco mais 5000kg. A produção de feijão e milho, nesta 

época se limitava ao consumo doméstico e a própria produção de mandioca apenas servia 

para pagar as dívidas contraídas durante o ano (com o complemento de itens básicos da 
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alimentação, tais como açúcar, óleo e outros). Nesta época o modo de produção familiar 

(SAHLINS, 1969) se resumia, portanto, no suprimento das necessidades domésticas. Mesmo 

em meio a um roçado arrendado o homem e a mulher saiam cedo de casa e conforme uma 

regra local de divisão do trabalho por gênero (onde introduzir a semente é função da mulher 

e manejar o boi, com a capinadeira, para cortar o terreno é função masculina) a família 

trabalhava no cultivo agrícola. É no final dos anos 90 (mais precisamente no ano de 1997) 

que a política de arrendamento perde força, uma vez que com a invasão das terras os 

agricultores da comunidade passam a trabalhar sem pagar nada a ninguém e o modo de 

produção passa a abastecer de maneira significativa o mercado externo. Com o significativo 

aumento de produção de mandioca (a partir das terras ocupadas) é ativada uma casa de 

farinha na Macambira I e como consequência há uma ampliação na rede de interessados em 

comercializar a farinha fabricada na comunidade. A atração da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária para a comunidade (motivada  pela significativa produção de 

mandioca da região, no final da década de 2000) pode ser um importante indicativo desta 

nova realidade. 

Em termos físicos já no “novo” roçado da Macambira (depois da ocupação em 1997) 

o tamanho médio de plantio por núcleo familiar é de 5 hectares, havendo casos de plantio em 

2 hectares e casos que ultrapassam os 20 hectares. Segundo Valério o critério para o tamanho 

de terra que cada agricultor deve plantar é a capacidade que o agricultor tem de “butá roçado” 

ou seja, em casos onde a família tem um bom numero de trabalhadores naturalmente o roçado 

será maior. Como a produção da mandioca é bianual geralmente (com algumas exceções em 

relação ao plantio da mandioca “olho roxo”, que às vezes com um ano e meio, ou até mesmo 

com um ano, já existe a possibilidade de colher) o agricultor escolhe duas áreas de plantio 

(de 5 hectares em média), em um determinado ano planta em uma área e no outro planta em 

outra, assim todo ano o agricultor tem sua colheita garantida. 

A produção em cada roçado em média é de 15000 quilos de mandioca por hectare de 

mandioca, quando a mesma é plantada sozinha, e 8 000 quilos quando é plantada junto com 

a lavoura. 

Normalmente o produto vendido para fora da comunidade é a mandioca. Feijão e milho, 

fava são produtos (com algumas exceções) praticamente para consumo interno,  dado o fato 

do retorno financeiro não ser tão vantajoso quanto a mandioca. Na comercialização externa 

da mandioca os valores têm variado, sendo de aproximadamente 
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0,20 R$ o quilo em época de produção considerável (onde o valor do mercado externo abaixo 

dada a demanda de produto) a 0,30 R$ em épocas de estiagem (onde o valor aumenta pelo 

escassez do mesmo). 

Nestes termos tentando delinear hoje em dia um cenário econômico do agricultor local, 

partindo de uma área média de plantio por família de 5 hectares, com consequente produção 

de 75 000 kg e comercializando ao valor médio de 0,20 centavos, cada família (por ano) tem 

um rendimento médio de cerca de 15000 R$ por safra (só com o lucro da mandioca, além do 

fato de cada agricultor já ter sua produção de milho e feijão garantida para consumo 

domestico. Em épocas de estiagem este valor poderia chegar a quase 23000 R$ por safra e 

no caso de diversos agricultores que plantam acima de 10 hectares chegando a 30000 R$ (em 

época de boa produção) e quase 50000 R$ por ano em época de estiagem. Comparando com 

o situação passada, onde praticamente não havia venda para fora (mal suprindo o consumo 

interno) as melhora na renda impressiona. Hoje, portanto há uma significativa alteração em 

termos de economia local a partir da alteração (ou ampliação) no modo de produção local. 

Mesmo com este valores em jogo (dada ao fato do agricultores não prestarem contas do 

ganho real para ninguém) há um bom numero de pessoas que são assistidas por programas 

sociais do governo (como bolsa família e bolsa escola). Conversando com a Agente de Saúde 

Luciana Ferreira (conhecida como “rosa”) das 86 famílias que ela tem cadastrada, cerca de 

50% é beneficiária de algum programa governamental. Esta ajuda (dadas as condições hoje) 

terminam sendo um “extra” bem vindo e tem se ampliado, mesmo entre os agricultores com 

uma boa renda. Embora possa parecer uma contradição (alguém que receba 50000 R$ ao 

ano) ser beneficiário de programas governamentais voltados para população de baixa renda, 

entretanto o fato é que, como o agricultor trabalha para si (e dadas distância física para dos 

órgãos ligados a fiscalização) não existem maiores fiscalizações quanto a isto. 

Percebi também um certa diferença entre os agricultores da Macambira (II e III) dos 

agricultores da Macambira I. Embora esta generalização evidentemente seja passível de 

exceções (uma vez que devido ao fato de terem laços de parentesco próximos, pode se ver 

alguém que hoje mora na Macambira I e está cultivando o roçado da cabeça da Macambira) 

percebo que na Macambira I em termos econômicos, duas realidades se configuram. 

Primeiro há um numero um numero considerável de pessoas que moram lá, mais tem 

ligações diretas com a agricultura. Exemplos como a família Candido e Julião de pessoas 

que são empregados em Lagoa Nova (RN) e voltam para a Macambira I, por vezes 
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mais a noite, apenas para dormir. Segundo, os que moram lá e são agricultores (como os 

membros da família Medeiros) possuem uma boa infraestrutura agrícola (isto tanto em 

termos de área para plantio, quanto em relação ao conhecimento de técnicas agrícolas) que 

tem culminando em boas rendas. Me recordo certa vez em visita a uma família da Macambira 

I que comentaram comigo sobre uma nova espécie de cajueiro (nanico) plantado na sua 

propriedade que fazia a diferença em relação a proteção quanto as pragas agrícolas. Nesta 

mesma visita o agricultor ainda fez referencia a sua infraestrutura agrícola, composta de 

maquinário e outros insumos que faziam a diferença quanto a produção. Nestes termos, 

percebo quem tem envolvimento com agricultura nesta porção da Macambira 

(provavelmente tem uma boa infraestrurura para tal). Isto se configura de tal maneira, que 

embora possa parecer uma contradição, mais não há uma associação agrícola na Macambira 

I, entendo que talvez (uma vez que mais adiante vamos nos deter na história dos Núcleos 

Agrícolas da Macambira II e III) devido ao fato de estarem bem estruturados quanto a estes 

aspectos. Nesta altura, também vale ressaltar que esta porção do território (embora que esteja 

bem “misturada” com pessoas da própria Macambira II e III)_ teve sua formação oriunda de 

pessoas que vieram de fora e consequentemente trouxeram consigo suas técnicas e modos 

de plantar. Um exemplo deste fato se deu quanto ao José Candido (um velho agricultor hoje 

da Macambira I, que já está na casa do 80 e veio de fora da  cidade de Campo Redondo), 

onde anos atrás ao chegar na comunidade, se era chamado de doido, devido ao fato de 

trabalhar em um outro horário (as noites normalmente) diferentemente do resto da 

população. Isto segundo ele foi decisivo para que ele pudesse ganhar dinheiro e comprar um 

carro que durante anos serviu aos agricultores da região em relação ao transporte para Lagoa 

Nova (RN) e até mesmo Currais Novos (RN). Candido hoje velho lembra com nostalgia 

desta época, e afirma que hoje não dá para trabalhar com este ramos de transporte mais na 

comunidade uma vez que hoje “todo mundo tem seu carrim ou sua motinha...”. 

Um terceiro aspecto, quanto a Macambira I, está ligado a de forma indireta, a mesma 

também se beneficiar com as alterações nas condições matérias de vida da Macambira (II e 

III), uma vez que a casa de farinha (que recebe a produção do roçado do cabeça da 

Macambira) está localizada na Macambira I, empregando por vezes tanto mulheres desta 

área da comunidade, quanto homens que trabalham no transporte e maquinário. Ou seja, 

nestes termos, percebo que de certa forma (mesmo com uma considerável ausência de 

agricultores [seja pelo numero reduzido, seja por trabalhar em outro setor, ou seja pelo 
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simples fato de não ter terra na cabeça da Macambira] também esta porção da Macambira 

tem sido beneficiada (talvez de forma mais sutil, é verdade) com uma melhora nas condições 

econômicas. Vale a pena ressaltar que também percebi, de maneira tímida, algumas casas 

nesta porção da comunidade com o fim de ser usadas como turismo de segunda residência, 

uma prática incentivado pelos órgãos públicos. Em entrevista com o prefeito Elton de Souza 

Costa (56 anos) ele destacou o investimento que seu governo tem feito na zona rural, 

incentivando o turismo de segunda residência (vale salientar, para  quem não conhece a 

região que Lagoa Nova é  uma cidade serrana, com um microclima um tanto mais frio que 

normalmente se encontra no semiárido, e tais fatores juntos geram interesse de empresários, 

funcionários públicos e outros, construindo casas bem estruturadas por vezes com piscina e 

contanto com uma nascente boa infraestrutura física [estradas mais bem estruturadas, 

pousadas e restaurantes] para o turista). Nesta altura, convém destacar que esta realidade na 

Macambira (I) ainda é um tanto incipiente (vi umas três casas usada na Macambira I, para 

este fim), não alterando (uma vez que são pessoas de fora que compra terreno, constroem 

boas casas, mas é algo eminentemente restrito  a épocas de veraneio) os aspectos econômicos 

da comunidade. 

Apresentados então os aspectos ligados a economia local, vamos por hora, partir para 

o detalhamento do modo de produção que tem sido o alicerce da economia local. Para tanto 

vamos iniciar detalhando a maneira como é feita a plantação da mandioca no roçado 

(Macambira II e III) e chegar até o processo de transformação em farinha (na casa de farinha 

da Macambira I). 

No meio do ano é feita a abertura de novos roçados (usando para tal a queimada da 

vegetação nativa). Em Dezembro/ Janeiro é época onde os agricultores começam a riscar o 

roçado, ou seja, preparar o solo para plantação. A preparação se dá a partir do uso de boi e 

capinadeira (um mecanismo agrícola atrelado ao animal com a função de arar o terreno , 

conforme figura a seguir) cortando em dois sentidos. Esta etapa é feita pelo homem, ou seja, 

há uma variação de trabalho por gênero. O home risca o terreno e a mulher vem atrás 

colocando a maniva (a cada 1 metro, segundo os agricultores, perto não dá certo)42 

 

 

 

 

42 
No experimento agrícola da EMBRAPA/ EMPARN na comunidade um erro do órgão, segundo os 

agricultores, foi colocar a maniva muito próxima. Na Macambira, a partir do conhecimento tradicional, se 

coloca a maniva a aproximadamente 1 metro (variando de 70cm a 1 m). 
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Figura 33 – boi com capinadeira (Macambira III, 02.02.2012) [acervo do  

autor] 

Nesta etapa é definido o tipo de mandioca que será plantada. Embora exista uma 

significativa variação de tipos de mandioca (conforme tabela 4 a seguir) na maioria das vezes 

é escolhida a mandioca “Olho Roxo” pelo fato da possibilidade de poder colher com menos 

de dois anos e pela boa produção. 

 
Tabela 4 – Taxonomia da mandioca na comunidade 

 

 
Tipo de Mandioca Característica principal 

Olho roxo Maniva mais fina e cor da fol 

mediana. Boa produção 

Campina Preta Idêntica a olho roxo só que mani 

mais grossa). Boa produção. 

Incica Pobi Folha muito verde, maniva clara 

 
(roxo claro) 

Olho de Urubu Cresce muito e o olho da mesma é be 

 
Escuro. 
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Uma vez que é colocada a maniva, novamente o boi passa com a capinadeira, com 

o intuito de enterrar a maniva (isto, dirigido por um homem). Dois meses depois é feita a 

primeira limpa, ou seja, é passado o boi com capinadeira para retirar a vegetação que 

cresce próximo ao local onde foi fixada a maniva (esta limpa se repete a cada 4 meses, 

culminando em cerca de 6 limpas ao todo [ no período de dois anos], ou quatro, caso a 

mandioca seja “olho roxo”). Um ano e meio a dois anos depois do plantio é feita a colheita. 

Na colheita é feita a separação entre a raiz (ou seja a mandioca em si) e a parte externa 

que é cortada e usada, tanto para plantar novamente, como para alimentar o gado. 

 

 
Figura 34- Colheita da Mandioca (Cabeça da Macambira, 02.02.2012) [acervo do  

autor] 

Alagoa Maniva bem escura, afunda muito pa 

baixo. 

Campina Branca Afunda muito para baixo e 

 
maniva branca. 

Doana Maniva idêntica a olho roxo, poré com 

folha bem menor (bem mais difíc de 

ter pela Macambira). Boa produçã 

Macaxeira A colheita é bem demorada (quat 

cinco anos). 
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Nestes termos é interessante perceber a divisão do trabalho por gênero. O Homem vai 

a frente com o boi e um instrumento agrícola chamado campinadeira e riscam o  terreno das 

duas direções. A mulher por sua vez vai atrás depois do risco com as maniva (ou no caso de 

Lavoura) com as sementes, enterrando em uma distancia aproximada de 1 metro. Caso hajam 

crianças elas também participam fazendo o trabalho semelhante ao da mulher. Depois de 

colocada a semente, o homem passa enterrando a maniva. 

Uma vez colhida a mandioca a mesma é transportada para a casa de farinha (da 

Macambira I, geralmente) para a transformação da mesma em goma e farinha  de mandioca. 

Normalmente o transporte é feito em pequenas caminhonetes (algumas dos próprios 

agricultores). Já na casa de farinha há uma sequencia de procedimentos até a transformação 

em farinha (ou goma), a seguir (a tabela 5) apresenta esse processo. 
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Tabela 5 – Processo de fabricação da farinha e da goma de mandioca 
 

 

 

 
 

Etapa Descrição Imagem 

 

 
I. Raspagem 

 

 

 
 

É a primeira etapa, logo que a 

mandioca chega é retirada sua 

parte externa (casca). Feita 

sem o auxilio de máquinas, 

contanto com mão de obra 

local. Na raspagem ou é usada 

uma pequena faca ou um 

instrumento (rapador) feito de 

metal, com dentes de ferro. 

 

 

 

 

 

II. 1ª Moagem na 

servadeira 

 

 

 

 

 

 

Nesta etapa a mandioca já 

descascada é moída em 

máquina de moagem. 

 

 
 

 

 

 

III. Disposição no 1º 

tanque 

O produto da moagem (uma 

espécie de substancia branca) 

é despejado em um tanque. 
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IV. Dissolução em água  

Nesta etapa é feita a 

dissolução em agua, em 

tanques de borracha. 

 

V. Maquina para 

separação da goma 

Metade do produto  oriundo da 

etapa anterior é colocada nesta 

máquina e o produto posterior 

a esta etapa é a partir de 

separação da agua, a formação 

da goma (um tipo de 

substância branca usada na 

fabricação de tapiocas e 

bolos). 

 

VI. Ensacamento 
Com a goma já “enxuta” é 

feito o ensacamento da 

mesma. 
 

VII. Disposição na prensa 

elétrica (da outra 

metade que não irá se 

transformar em goma) 

A prensa tem como 

característica “socar” a 

substância para “enxugar” a 

mesma. Ou seja retirar  a agua. 
 

VIII. 2º moagem na 

servadeira 

Nesta etapa é feia uma nova 

moagem na servadeira 

 

IX. Disposição novamente 

em tanque 

Com a moagem o produto é 

disposto em um tanque 

(vizinho ao das primeiras 

etapas)  
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X. Disposição em tanques 

para cozinhar a farinha 

Por volta de uma hora o 

produto da moagem é 

cozinhado 

 

XI. Retirada do produto 

para o caixão 

O produto é disposto em uma 

caixa de madeira 

 

XII. Disposição na 

cortadeira 

Separa o produto cozinhado 

 

XIII. Ensacamento da 

farinha 

É feito o ensacamento do 

produto em sacos de 50 kg 

 

 

 

Feito o ensacamento é feita a venda para comerciantes da região. Uma vez apresentado 

o modo de produção (desde o “roçado” até o saco de farinha) do principal produto 

comercializado na comunidade, vamos também apresentar classificações e processos de 

outras culturas agrícolas desenvolvidas na comunidade. Em relação a lavoura (feijão, milho) 

Percio Daniel Pereira “Percio de Chico” apresenta dois tipos de feijão: o feijão (de moita) e 

feijão grande e dois tipos de milho (grande e ligeiro). Segundo o agricultor a diferença básica 

é que o feijão grande e o milho grande são mais demorados para nascer, porém a produção é 

maior, já o de moita e o milho ligeiro, nascem mais  rápido, todavia com menor produção. 
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Figura 35 – Feijão grande (11.02.2012) [acervo do  autor] 

 
 

Tabela 6 – Descrição do plantio e calendário ecológico da comunidade 
 

 
Etapa Gênero Descrição Época do ano 

Limpeza do terreno Masculino É feito com trator (em 

casos mais raros) ou 

com o boi juntamente 

com uma 

capinadeira. 

Julho/ Agosto 

Riscar o terreno Masculino É feito com a 

capinadeira em dois 

sentidos 

Janeiro/ Fevereiro 

Colocação da 

maniva 

Feminino É feita a colocação 

da maniva. 

Janeiro/ Fevereiro 

Colocação da 

semente do feijão 

grande e do milho 

grande 

Feminino É colocada a semente 

já no mês de janeiro 

uma vez que ele 

resiste um período 

curto de estiagem. 

Janeiro 
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Nascimento do 

feijão grande 

 O feijão já  nasce com 

oito dias depois de 

plantado 

Janeiro 

(primeira/segunda 

semana) 

Colocação da 

semente feijão de 

moita 

Feminino É colocada  a semente 

deste feijão já na 

véspera do período 

chuvoso uma vez que 

ele não resiste

 algumas 

semanas de estiagem 

Fevereiro/ Março 

Nascimento do 

feijão de moita e do 

milho ligeiro 

 Nasce com oito dias 

depois de plantado 

Fevereiro 

(segunda semana) 

Limpa do milho  e 

do feijão 

 Limpeza do terreno 

de plantio, retirando a 

vegetação que nasce 

próximo do feijão e o 

milho 

Março 

Derrubada do Milho  É o procedimento de 

viras as espigas com 

o propósito de 

impedir que entre 

agua e com isso 

“apodreça” a espiga. 

 

 
Abril 

Colheita do Feijão 

de moita e milho 

ligeiro 

  Maio / junho 

Colheita do feijão e 

milho grande 

  Maio/Junho 
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Debulhada do milho  Depois de colhido 

espera mais um 

pouco para debulhar 

o milho (dois meses) 

Junho/ Julho 

1ª Limpa do ano da 

Mandioca 

 É a limpeza com o 

boi de capinadeira do 

terreno onde se 

encontra a mandioca 

para manter o 

máximo de terra 

possível para 

mandioca 

Maio 

2ª Limpa do ano da 

Mandioca 

 É a limpeza com o 

boi de capinadeira do 

terreno onde se 

encontra a mandioca 

para manter o 

máximo de terra 

possível para 

mandioca 

Agosto 

3ª Limpa do ano da 

Mandioca 

 É a limpeza com o 

boi de capinadeira do 

terreno onde se 

encontra a mandioca 

para manter o 

máximo de terra 

possível para 

mandioca 

Outubro 

Colheita  precoce da 

Mandioca “Olho 

 Em   alguns   casos a 

mandioca   é retirada 

Janeiro 
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Roxo”  com um ano  

Colheita da 

mandioca 

  Dezembro 

 

 

Sobre os tipos de chuva, tem dois tipo de chuva: a chuva criadeira que é a chuva não 

contínua (chove a noite, por exemplo e durante a manha há sol), melhor para lavoura e o 

roçado; e o outro tipo de chuva que é a chuva direta que caracterizada por ser contínua, 

prejudica o plantio. Há também na comunidade uma prática premonitória para saber se  vem 

chuva, segundo Percio Daniel Pereira “no mês de janeiro já a pessoa tá arrancando os tocos, 

quebra os cupim, se criar asa tá perto de chuver. Se num criar asa num vai chuver. É no 

cumpim é em toco. A gente fica procurando para saber se vai inverno ou não”. Outra forma 

de prever a se o ano vai ser bom de inverno (ou seja, se vai haver chuva) são através de 

sonhos. Amaurilda Daniel Pereira me relatou que certo ano ela sonhou com o roçado bonito, 

não deu outra veio “um inverno medonho” ou seja, um período de chuvas significativo que 

contribuiu com o crescimento da plantação de mandioca e lavoura. 

Esta relação com as condições ecológicas também se dá (ou talvez se deu, uma vez 

que hoje, quase não existe mais esta prática) através da caça a animais típicos da região. 

Nestes termos percebi na comunidade um rico aparato de métodos para caçar, caracterizados 

desde a fabricação de aparelhos únicos (como a tatuzeira, uma tecnologia local para caça de 

tatu) até o uso tradicional de espingarda de espoleta. Percio de Chico nos fala sobre a caça: 

Teve época aqui que era fraco o povo se virava mais no mato caçando, tinha peba, 

mocó, rolinha, tinha viado. Hoje tem mais é mais difícil, a população cresceu, a 

gente num tinha para comprar um quilo de carne. Era com espingarda com 

baladeira, com bodoque (o cordão com um pedaço de pau), hoje num tem mais 

não. Levava 15 (20) espoleta para atirar. Em 71 houve uma cultura de arribaçã que 

tinha aqui perto... 

 

É interessante observar que a descrição do Percio de Chico contempla algum dos 

tipos de instrumentos descritos pelo Lamartine (1980: 188) em relação a ao homem do 

sertão, segundo o autor: 
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A espingarda de ouvido, também chamada de carregar pela boca, foi a que sucedeu 

a espingarda de pedra ou de chispa, parece lá pelos fins do século XVIII. Continua 

a ser a predileta do nosso sertanejo naturalmente pelo seu pequeno custo, 

simplicidade e fácil concerto. Dantes eram importadas, atualmente são 

manufaturadas pelor ferreiros sertanejos – de todos os tipos e calibres.... 

Bodoque – o emprego dessa arma é quase restrito as pequenas aves e roedores. Da 

sua nomenclatura consta: arco, boi (parte do arco onde se faz a empunhadura, 

orelhas (entalhes das extremidades do arco onde são atadas as cordas), canzil (dois 

pausinhos de 5 a 6 cm que mantem as cordas paralelas, cordões e rede. 

 

 

 
Em relação aos métodos43 de caça (LAMARTINE, 1980: 190) praticados na 

comunidade, o predomínio foi de caça por perseguição (com uso de cachorros), por 

armadilha e por espera (com uso de espingardas). A caça por perseguição com o uso de 

cachorros normalmente é no período da noite que elas ocorrem uma vez que é neste período 

que os animais saem dos lugares que se escondem de dia para se alimentar. Nesta caçada 

normalmente se leva uma pequena enxada para cavar, uma pá, uma espécie de sacola de 

tecido (chamada de bisaco), farol de gás (uma pequena lamparina) e a espingarda. O cachorro 

tem uma habilidade para farejar o cheiro da caça e a partir de tal se inicia a perseguição. 

Segundo Percio de Chico: 

O caba sai agora quando chegar deixa anoitecer quando a base de sete hora começa 

a entrar no mato. Eles começa a andar quando encontra o rasto da caça, sai 

farejando ele segue os rasto. A caça tem um sistema a inhaca na caça fica no rastro. 

Aí o cachorro vai topa, segue o rastro e vai bater onde ela estiver. Se ela topa a 

caça andando eles pega fora se tiver no buraco eles sente. Se a caça tiver 

enburacado eles cava e depois a gente desinterra e bota no bicaso. É de butar as 

caça, o tal do bisaco . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 O método de perseguição é mais comum para caçar peba, mocó. 
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Figura 36- Bisaco [acervo do  autor] 

 
Com relação ao tipo de caça, a seguir a tabela 7 apresenta os principais tipos de 

caça e o método utilizado: 

Tabela 7 – Métodos de caça para determinados animais 
 
 

Animal Método de Caça 

Peba Armadilha; Perseguição 

Tacaca Armadilha; Perseguição 

Camaleão Armadilha; Perseguição 

Tejo Armadilha; Perseguição 

Tatu Armadilha; Perseguição 

Preá Armadilha; Perseguição 

Mocó Armadilha; Perseguição 

Tijuaçu Armadilha; Perseguição 

Aves (nambu, rolinha, sabiá, galo de 

campina) 

Espera 
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O método de caça a partir de armadilha tem como base o uso de algumas 

tecnologias locais, desenvolvidas ao longo das gerações a partir dos conhecimentos 

oriundos da tradição. Um primeiro tipo de tecnologia local é o “Forjo”, formado a 

partir de pequenos pedaços de madeira, formando um quadrado e fechados por todos 

os lados exceto a parte superior, onde se localiza um fundo falso (conforme figura a 

seguir) em que a partir do contato do animal de abre e o prende. Preá e Nambu são 

os principais animais que são pegos a partir deste método. 

 

 

 

 

Figura 37 – Armadilha Forjo [acervo do  autor] 
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Figura 38 – Forjo [acervo do  autor] 

 
Além do forjo outro tipo de armadilha usada na comunidade é a “Arataca”. A arataca 

embora se valendo do mesmo principio do jorjo (de captura a partir de um contato físico) é 

distinta na forma como o animal fica preso. Enquanto no forjo o animal capturado fica 

praticamente não se fere, na ataraca o animal fica preso e na maioria das vezes é ferido devido 

a pressão da armadilha. A arataca normalmente tem um formato mais arredondado  e é feita 

de ferro, capturando a presa a partir de um simples toque na sua parte superior. Normalmente 

se coloca um pedaço de carne no centro da arataca e é a partir desta isca que os animai são 

atraídos para captura. Dentre os animais que se captura com a arataca se destaca a raposa, o 

gato do mato, o tejo e o tatu. 
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Figura 39 – Arataca [acervo do  autor] 

 
A tatuzeira é um terceiro tipo de armadilha usada na comunidade. Este tipo de 

armadilha é formada de arame (lembrando uma prisão em formato circular) com um pequeno 

artifício que quando o anima bate dentro a tampa fecha e ele prende. O nome da armadilha 

indica por si só o tipo de animal que normalmente a mesma é usada: o tatu. 

 

 
Figura 40– Seu Percio com sua tatuzeira [acervo do  autor] 

 
Além da caça com o uso de armadilha a caça por espera também se destaca na 

comunidade. Uma primeiro instrumento que é usado para este de caça é a baladeira 
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(conhecida também com estelingue) tem também sido utilizado na comunidade na caça de 

pequenas aves. O aparelho (conforme figura a seguir) é o formado por um pedaço de madeira 

em formato de “v”, com um pedaço de liga de borracha afixado nas suas extremidades. 

 

 
Figura 41 – Uma baladeira 

 
Outro instrumento usado na caça por espera na comunidade é a espingarda (conforme 

figura a seguir) chamada de “soqueira”, que em tempos remotos na ausência de munição 

atirava a partir de materiais improvisados como pedaços de galhos e pedras. 

 

 
Figura 42– Espingarda soqueira [acervo do  autor] 

 
Embora, conforme apresentado, exista ainda uma variedade de métodos de caça, hoje 

em dia é raro ver quem se disponha a caçar. Segundo moradores no passado a  situação era 

difícil e para comer carne só caçando. Indagado pelos motivos que vem 
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promovendo esta mudança na caça Edilson Palmeira dos Santos (conhecido como fuscão 

preto) afirma “depois que entremo nesta terra larguemo a caça... Butemo os muleque na 

escola, as coisa mudó muito, agora o caba quarda de lembrança...” 

Descritos os principais aspectos relativos a caça (rara hoje em dia) a seguir detalhes 

da entrevistas com dois líderes (um atual e um ex) do Núcleo de Produtores Agrícolas da 

Macambira (II e III) sobre o modo de produção (na Macambira I, não há Associação 

Agrícola). Virgínio Pereira da Silva “Tino de Valdemar” (50 anos, ex-presidente do  Núcleo 

da Macambira III) destaca: 

D: qual o tipo de Mandioca que se planta aqui? 

 
V: Só oi roxo, tem uma de oi de arubu, mas essa tem que dá tempo, tem que dá dois anos; 

D: qual a produção? 

V: um hectare dá 15000 kg 

D: a produção total daqui? 

V: se for juntar tudo mundo ninguém sabe... 

D: qual a época que planta mandioca? 

V: No inverno (dezembro) começa a ajeitar o roçado, pode plantar no mês de janeiro, março, para 

colher só que no ano que enta, tem que levar esse inverno e o outro; limpa o terreno com enxada com boi, 

com trator com que a pessoa puder; depois que nasce passa a campinadeira e limpa quando nascer ao redor 

da mandioca; 

D: fora a mandioca, planta outra coisa? 

V: milho e feijão; 

D: qual a quantidade? 

 
V: não sei, todo mundo planta... 

 
D: qual a diferença entre roça e lavoura? 

V: lavoura dá mais primeiro; 

 

 
Já segundo Linaudo Firmino dos Santos (54 anos, agricultor) o atual presidente 

do Núcleo de Produtores Agrícolas da Macambira II: 
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D: o que é plantado aqui na Macambira? 

L: Mandioca, milho, feijão e fava; 

D: Como se planta a Mandioca? 

 
L: Primeiro corta o terreno, com boi, de primeiro era com enchada hoje é com boi; plantar os 

torin depois entope e depois limpa de enchada; 

 

D: quantas pessoas fazem isto? 

L: conforme o terreno; 

D: qual o tipo? 

L: Olho roxo 

D: tem outra? 

L: campina grande, preta; 

D: qual a época? 

L: Mês de Janeiro, quando chove; 

D: quando tira? 

L: um ano, um ano e mei; 

 
D:a épica de riscar é em dezembro; 

 
L: é...mais para plantar só quando chove 

D: o feijão é do mesmo jeito? 

L: é com enxada; nasce com 8 dia e colhe com 3 meses; planta em janeiro (fevereiro, março) 

colhe no mês de São João; 

D: qual o tipo de feijão? 

 
L: misturado. 
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CAPÍTULO 4 – O TERRITÓRIO DA PRODUÇÃO E DA REPRODUÇÃO 

 
Atualmente, conforme apresenta a figura (a seguir) a comunidade conhecida por 

Macambira é divida (politicamente) em três partes. A primeira, conhecida como Macambira 

I está localizada mais ao sul, seguida pela Macambira II (posição intermediária) e por fim a 

Macambira III (mais ao norte, limite com uma faixa de terra conhecida como Cabeça da 

Macambira44). 

 

 
Figura 43 – Imagem aérea da Comunidade (Fonte: Google Earth). 

 
Na parcela mais ao sul do território (conhecida como Macambira I) moram as famílias Machado, 

Julião, Medeiros, Cabral e Candido. Embora não exista uma associação agrícola nesta porção da 

Macambira, a Macambira (I) tem uma importância significativa para a economia da Macambira como 

um todo, uma vez que é nesta porção da comunidade que se localiza a única casa de farinha da 

Macambira em funcionamento (a casa de farinha localizada na Macambira III, por problemas de infra-

estrutura ainda não está funcionando). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 É interessante perceber a posição da comunidade em relação as cidades de Lagoa Nova (RN) [à leste], Bodó (RN) 

[à nordeste] e Santana do Mattos (RN) [à noroeste]. 
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Figura 44 - Casa de farinha da Macambira I (12.12.2012) [acervo do  autor] 

 
Além da casa de farinha, nesta porção da Macambira se encontra o único posto de saúde da 

comunidade (vizinho a casa de Ausônio Machado). Segundo informações são realizados cerca de 

300 atendimentos médicos por mês e 200 nas áreas diretamente ligadas a enfermagem.  Conversando 

com pessoal do posto, me informaram que o posto serve tanto a comunidade Macambira, quanto 

Buraco de Lagoa, sendo o numero total de atendimentos divididos entre as duas comunidades. 

Diferentemente das outras duas etapas da Macambira (III e II) nesta divisão da Macambira não há 

escola e também (seguindo a mesma configuração da Macambira III e II) não há uma centro definido, 

as casas são espaçadas uma das outras. Não existe nesta divisão da Macambira nenhum templo 

religioso (nem católico, nem evangélico, ou outro...). 

 

Figura 45 – Posto de saúde da Macambira I (Macambira I, 12.12.2012) [acervo 

do  autor] 

Um ultimo aspecto que caracteriza esta porção da Macambira é a presença de um ainda tímido 

turismo de segunda residência (nome dado a pela prefeitura de Lagoa Nova ao fenômeno que tem 
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crescido na Serra de Santana a partir da construção de casas utilizadas por empresários de cidade 

vizinhas que passam o período de férias aproveitando as baixas temperaturas da Serra de Santana). 

 

 

Figura 46 – Casa com piscina (Macambira I, 12.12.2012) [acervo do  autor] 

 
Nesta área da comunidade vive a família Machado que tem como patriarca o ex- 

vereador Ausônio Machado Guimarães (83 anos). Ausônio Machado tem se destacado na 

história da comunidade, além de ter sido responsável pela divisão da comunidade em três 

setores (na década de 80) o ex-vereador tem nutrido uma boa relação com os moradores da 

comunidade com um todo. Já faz quase cinqüenta anos que o vereador comprou sua 

propriedade aqui na Macambira para morar, segundo Ausônio Machado quando ele veio para 

a região esta porção da Macambira já se chamava Macambira (há uma controvérsia sobre a 

região da Macambira I atual antes se chamar de capoeira, na realidade este fato é fruto de 

uma confusão feita com o nome capivara que foi o nome dado a uma comunidade vizinha 

[que hoje se chama Mar Vermelho] pelo fato de na mesma ter antigamente um tanque de 

capivara). Ao que parece de fato a região hoje conhecida como Macambira I,  tem sua origens 

nos tempos das primeiras ocupações. Outra importante contribuição do Ausônio Machado 

na história da comunidade se deve a primeira tentativa de invasão da comunidade (ainda na 

década de 80) que devida a sua intervenção, junto ao prefeito na época, a situação terminou 

de forma pacífica e não houve invasão. 



116  

 
 

Figura 47 – Localização da residência da família Machado (fonte: Google earth) 

 

 

 
Gráfico genealógico III: Ausônio Machado Guimarães 

 
A família Machado, tem uma proximidade com os Daniel, primeiro devido o casamento de 

Joaquim Daniel (pai do Fernando Ferreira “Boneco”, um dos personagens centrais das relações 

políticas da comunidade, conforme veremos mais adiante) casou com a irmã da esposa de Ausônio 

Machado e segundo Manoel de Julieta o irmão de Ausônio Machado, Severino (conforme gráfico 

acima) casou com descendente de Lázaro Pereira de Araújo, “misturando” assim a família Machado 
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com os Lazaro. Manoel ainda afirma as ligações em termos de mobilizações políticas que a família 

Machado mantem com as demais famílias da Macambira, segundo Manoel quando foram fundar o 

Sindicato de Trabalhadores Agrícolas de Lagoa Nova (RN) os Machado se uniram com sua família 

para implantar o movimento sindical (movimento este que seria tão importante, muitos anos depois, 

no processo de ocupação das terras ao norte da comunidade, quanto a isto voltaremos em outro 

momento). Próxima à casa de Ausônio Machado (conforme figura acima) é interessante perceber a 

única casa de farinha de toda a Macambira (da família Medeiros, que por sua vez tem parentesco com 

membros da família Daniel da Macambira III) um importante estrutura em termos econômicos para 

a comunidade. Em visitas é comum observar a tarde um roda da mulheres conservando e habilmente 

descascando a mandioca e jogando conversa fora. Além da própria venda dos produtos finais da 

mandioca (farinha e goma) é a casa de mandioca emprega diversas mulheres de toda a Macambira, 

certa tarde passando pela casa vi uma das filhas de Linaudo Firmino (Macambira II) descascando 

Mandioca. 

O responsável pela casa de farinha é o Fernando de Assis Medeiros (52 anos, conhecido como 

Assis de zé duda), membro da família Medeiros. A família Medeiros tem ligação com membros da 

família do Daniel da Macambira III e ocupa a parte sudoeste da Macambira I. A seguir o gráfico 

genealógico da família Medeiros. 

 

 

Gráfico genealógico IV: Fernando de Assis de Medeiros 
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Interessante perceber a relação de parentesco existente entre a família Medeiros (Macambira I) e 

membros da família Daniel (Macambira III), Manoel Felipe da Silva avô de Fernando de Assis é 

irmão da esposa do Percio Daniel Pereira “Percio Chico”, Maria das Neves Felipe 

Vizinho à família Medeiros está uma das antigas famílias da Macambira I, a família Cabral que 

a mais de 50 anos habita na região. A família Cabral tem como patriarca Fernando Severino Cabral. 

Atualmente (dos filhos do patriarca) é a família de sua filha Rita (que alterou o nome por causa do 

casamento, passando a ter o sobrenome “Silva Santos”), morando ao redor da casa da filha dois netos 

do Cabral, o Valmir e a Francisca. 

 

 
Figura 48 – Localização da família Cabral & Candido (fonte: Google earth) 
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Gráfico genealógico V: Rita Maria dos Santos 

 
Vizinho a família Cabral, reside outra família numerosa na Macambira I, a família Candido. José 

Candido de Souza (79 anos, agricultor) natural da cidade de Campo Redondo (RN) comprou ainda 

na década de 60 terras à família Firmino (família tradicional da Macambira II) uma propriedade ao 

sul da Macambira. José Candido conta que a região mudou muito, no inicio quando ele chegou aqui, 

para poder manter a família ele tinha que limpar o roçado (vizinho a sua casa de madrugada). Com o 

tempo segundo Candido as coisas mudaram, ele comprou um veículo para transportar pessoas da 

região para Lagoa Nova (RN). Hoje infelizmente, de acordo com Candido a clientela do transporte 

praticamente não existe mais, uma vez que “todo mundo tem transporte, uma moto, um carro”. A 

melhora nas condições materiais de vida na comunidade Macambira (com a aquisição de motos e 

carros) é um dos fatores que tem contribuído para a dificuldade com a clientela do transporte. A 

família Candido (embora que seu patriarca tenha vindo de fora) mantém relações próximas com a 

família Firmino (Macambira II). Em certo dia conversando com José Candido, um curioso rapaz se 

aproximou e com pouco tempo ele comentou que era da família dos Firmino. 
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Gráfico genealógico VI: José Candido de Souza 

 
Conforme se tem observado ao longo da Macambira, mais uma vez nesta propriedade percebesse 

a lógica de construção das casas dos descendentes próximos aos parentes mais velhos. Ana Tereza de 

Souza e José Menino (filhos do Candido) moram em casas vizinhas ao pai. 

José Candido comenta que hoje em dia as coisas tem mudado muito naquela região e a chegada 

de pessoas (por causa do turismo de segunda residência) e a melhora nas condições matérias de vida 

(com todo mundo podendo comprar uma moto ou até um carro em alguns contextos) são fatos 

recentes que tem mudado o cenário da Macambira. Segundo ele não dá mais para trabalhar com 

transporte, uma vez que quase não tem gente para ser transportada (eles vão na sua própria moto, 

completa). 

Indo em direção ao norte da Macambira I, está a família dos Julião, descentes da família 

Rodrigues (que fazem parte da Macambira II). Ausônio Julião da Silva (66 anos, agricultor) 
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comenta que dado o numero significativo de filhos que os moradores da comunidade tem, com o 

passar do tempo, acabou ficando muita gente para pouca terra. Segundo Julião “a terra num incha e o 

povo é só crescendo...na década de 60 aqui neste lado da Macambira (Macambira I) só tinha a casa 

de Ausônio Machado, Chico Cabral e a minha ”. 

 

 
Figura 49 – Familia Julião (fonte: Google earth) 
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Gráfico genealógico VII: Ausônio Julião da Silva 

 
Vizinho a casa do patriarca (Ausônio Julião) os filhos José Julião e João Julião construíram sua 

morada. É interessante perceber no gráfico acima a maneira como os irmãos do Ausônio Julião 

herdaram o sobrenome. Quando era homem herdava o sobrenome Julião (conforme o pai, João 

Julião), quando era mulher, ao invés de Julião herdou o primeiro nome da mãe (Julia) como 

sobrenome. Esta tendência por vezes apareceu em outras famílias aqui na Macambira, onde um nome 

principal termina sendo usado como sobrenome da família (segundo informações dos Daniel, embora 

não saibam ao certo de quem, mas o sobrenome Daniel apareceu inicialmente com nome principal 

para depois ganhar o sobrenome da família). 

Acima da família Julião (ao norte) fica a divisa com a Macambira II, e já se consegue perceber 

algumas casas dos descendentes dos Firmino. Entrando nesta porção da Macambira (II), além de 

diversas casas, a paisagem é diferenciada pela presença de um imenso prédio branco de cerca de 400 

metros quadrados, de pé direito (altura do teto ao chão) de cerca de 5 metros, com um longo portão 

de ferro principal, que abrigava o Núcleo de Produtores Agrícolas. 
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Figura 50 – Prédio do Núcleo de Produtores Agrícolas da Macambira II [acervo do  autor] 

 
Há um campo de futebol, onde nos últimos anos se organizam partidas de futebol periódicas de 

cerca de 1 hectare (sem arquibancadas e sem gramado), uma pequena bodega (um tipo de bar) um 

capela, construída vizinho nos últimos anos para realização das missas da Macambira II e um local 

para festas de bandas (geralmente de forró). O futebol hoje em dia termina sendo um polo de 

sociabilidade (principalmente entre os mais jovens). Nos finais de semana, por vezes percebi diversos 

jogos realizados e hoje tem sido colocado pelos moradores como um lugar de encontro no final de 

semana (além das visitas as casas de parentes). Por vezes percebi jogos uniformizados, embora que 

isto ocorra com mais frequência em épocas de festa de padroeiro onde o campeonato com outras 

comunidades vizinhas acontece. 

Contam que as partidas de futebol, as vezes são tão acirradas, que isto chateou as pessoas que se 

reuniam na capela ao lado para realizar estudos bíblicos, ao ponto de atualmente os estudos estarem 

parados (até que o padre resolva). 
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Figura 51 – Palco das Festas de Forró, realizadas na Macambira II [acervo do  autor] 

 

 
Figura 52 – Capela de “Chimarra” [acervo do  autor] 

 
Ainda na Macambira II, há uma outra pequena Igreja desta vez dos evangélicos da Assembléia 

de Deus, ficando à direita do prédio do Nucleo de Produtores Agrícolas. 
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Figura 53 – Prédio da Igreja Assembléia de Deus da Macambira II [acervo do  autor] 

 
Nesta porção da Macambira, hoje não funciona mais o colégio, portanto, quem passa pela 

Macambira II, com exeção de casas e pequenas plantações (bem como os prédios e Igrejas destacados 

acima) não se observa maiores diferenciações no território. 

Em termos de parentesco, nesta porção da Macambira, predomina a família dos “Firmino”, dos 

“Rodrigues” e dos “Silvino” (embora que a familia dos Silvino fica da divisa, parte da mesma está na 

Macambira III). 

A família Firmino foi formada a partir do casamento de um individuo que veio de  fora chamado 

Ausônio Firmino dos Santos (originário da Serra do Teixeira) com Franscisca Luciano do Santos, 

segundo os moradores, parente dos “Daniel” (com relação a detalhes quanto a isto, me aprofundarei 

mais adiante). 

Já nesta porção da Macambira, percebe-se uma configuração de ocupação do espaço, semelhante 

ao que iremos observar ao longo de toda a pesquisa na comunidade. Ou seja, os parentes mais novos 

constroem sua habitação próximo a casa dos parentes mais velhos. Um exemplo desta confiração está 

representada no mapa a seguir da casa do João Firmino, onde os parentes mais novos construiram 

suas casas vizinho ao parente mais velho: 
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Figura 54 – Localização das residencias família Firmino (fonte: Google earth) 

 
Retomando a história de evolução da ocupação perceba que a casa acima do João Firmino é 

próximo a antiga casa de Ausônio Firmino (seu pai) que desce para estes lados da Macambira (antes 

sua casa era vizinha onde moram os Daniel hoje em dia). Próximo a casa de João Firmino moram 

suas netas Edione Firmino, Elione Firmino e seu filho Linaudo Firmino. A seguir o gráfico 

genealógico apresenta a familia a partir do ego Linaudo Firmino. 
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Gráfico genealógico VIII:Linaudo Firmino dos Santos 

 
Os Firmino são conhecidos com festeiros, ricos e valentes na comunidade. Segundo um 

informante certa vez houve um crime cometido por um membro da familia firmino e quando a policia 

veio, foi direto para os “Danié” de forma injusta por que era um Firmino que  tinha cometido. Em 

anos recentes José Valquirio (irmão da esposa do Linaudo), conhecido como grande comerciante em 

Currais Novos (RN), ex-dono do principal supermecado da cidade (hoje filiado a rede mais) por causa 

de uma divida matou um parceiro comercial e depois de anos na cadeia hoje mora em uma propriedade 

rural proximo a Currais Novos (RN). Em comentários localizados pessoas da Macambira me 

informaram que tem membro que nunca foi preso (da familia firmino) e já matou três. 

Ainda nesta porção da Macambira (II) se encontra a família dos Rodrigues,  originada a partir da 

união de um individuo de fora (Fernando Rodrigues de Araújo) com duas mulheres da família 

Firmino. A primeira esposa Maria Firmino do Santos teve cinco filhos com o Felizardo Rodrigues, 

dando início à família Rodrigues, a segunda esposa (também dos Firmino) Luzia Firmino dos Santos 

(irmão de Maria Firmino) teve nove filhos e mantendo a lógica de ocupação presesente na Macambira 

II, os parentes mais novos foram construindo suas casas próximos aos parentes mais 
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velhos. A seguir o gráfico genealógico a partir de Luzia Firmino (ego) casada com o Fernando 

Rodrigues de Araújo (Chico Rodrigues) mostra a configuração da familia rodrigues. 

 

 

 
Gráfico genealógico IX: Luzia Firmino dos Santos(dos Rodrigues) 

 
Um fato que chama atenção entre os Rodrigues é a presença de membros da familia que seguem 

a religião evangélica. Que se reunem em uma pequena Igreja localizada em seu território. Percebo 

alguma limitação da sociabilidade em relação as festas de forró e festas de padroeiro, uma vez que 

eles não participam de tais eventos. Tal fato é compensado entretanto pelos visitas nos finais de 

semana a membros da sua família (marca da sociabildiade na comunidade). Não percebi, entrentanto 

algum conflito maior devido a religião na comunidade, embora que são poucos evangélicos, há uma 

boa convivência entre eles. 

Próximo a fronteira de Macambira II com a III (embora já em Macambira III) encontra-se a 

família dos Silvino (descentente da família firmino). Nesta porção da Macambira se destaca uma 

pequena mercearia (venda de produtos básicos) e um antiga quadra, onde antigamente havia uma 

palhoça e se dançava forró. A seguir a configuração espacial de ocupação mantem a tendencia 

observada na Macambira II, onde os mais novos construiram suas casas proximos aos mais velhos: 
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Figura 55 – Localização das residencias família Silvino (fonte: Google earth) 

 

 

 
Nesta parte do território é interessante perceber a continuação de uma lógica de ocupação que 

vem predominando na comunidade, onde os filhos constroem suas casas próximos as casas dos pais. 

Perceba tambem a ligação da familia Silvino com a familia Firmino, nestes termos é apresentado o 

terceiro nucleo familiar que tem composto a Macambira II. Fernando Ferreira de Araújo, conhecido 

como “Chimarra” é um dos personagens principais desta parte da Macambira uma vez que a festa de 

Padroeiro da Macambira II é realizada graças a uma iniciativa sua de, por causa de uma promessa 

feita, construir uma capela em homenagem a “Nossa Senhora”. 
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Figura 56 – Capela, campo e quadra de Forró na Macambira II 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfico genealógico X: Fernando Ferreira de Araújo “Chimarra” (familia Silvino) 
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Entrando mais ao norte (posterior a região fronteiriça) se encontra a Macambira III, a Macambira 

“dos Danié” (Daniel), local habitado historicamente pela familia dos Daniel e de forma similar ao que 

acontece na Macambira II há precença de um grande prédio branco, onde funciona uma oficina de 

automóveis, funciona um pequeno bar e ainda nas instalações do prédio, há uma  casa onde ainda hoje 

mora uma das filhas de um dos ex-presidentes do Núcleo de Produtores Agrícolas. É esta familia que 

é considerada na comundiade como “a raiz da Macambira”, os “verdadeiraos calumbolas” como 

chamam. Olhando para o contexto externo a comundiade ao pensar em Macambira logo fazem 

referencia a familia dos Daniel, marcada por um passado de lutas (com as secas e a consequente 

pobreza) e cor mais “escura”. Embora o sobrenome Pereira faça  parte do seus sobrenomes, é o 

sobrenome Daniel que predomina. Os Daniel de forma geral são politicamente quem predominam na 

Macambira (isto desde as primeiras mobilizaçoes políticas em volta da invasão de feira em Lagoa 

Nova, até epocas recentes com presidentes das associações agrícolas e quilombola) e tem entre si 

cultivado uma relação um tanto conflituosa. Há  tanto conflitos abertos entre dois primos líderes 

(Valério e Fernando Ferreira “Boneco”) de movimentos, quanto há também um conflito (na justiça 

inclusive) entre membros da familia Valdemar (uma outra descendencia oriundas do Daniel). Bem 

como pouca, ou nenhuma relação entre os membros da familia Valdemar (ligados a associação 

agrícola) e os Percios (associação quilombola). Quando se tem alguma promoção de evento na 

comunidade, quando ocorrido na Casa de Farinha (sede da associação quilombola) é muito difícil 

haver pessoas dos Valdemar participando, quando se tem eventos promovidos no colégio (que fica 

proximo a casa dos Valdemar) de maneira semelhante é difícil perceber a presença de outros membros 

ligados a familia Daniel que ficam na área proxima a casa de Percio Daniel Pereira. 

Para quem vai do sentido sul-norte a primeira rama dos Daniel encontrado na Macambira III é 

a familia Valdermar. A familia Valdemar (primeiro nome do patriarca, tendencia de designar o nome 

da familia pelo nome de um parente ascendente já observada em outras familias na Macambira) foi 

formada a partir do casamento de Valdemar com Beatriz (das rama dos Daniel). Deste casamento 

alem de ter gerado uma familia numerosa, tambem tem contribuido com algumas das principais 

relações políticas da Macambira III. É na rama do Valdemar que nos encontramos a liderança do 

Núcleo de Produtores Agrícolas (a partir do seu filho Virgílio), encontramos também a liderança da 

Associação Agrícola da Macambira III (através do seu neto Pablo Herôncio Felix) e por fim 

encontramos na pesssoa de uma de suas filhas (Maria Arlinda Felix) a atual liderânça Católica da 

Macabira III. Próximo à casa de Maria Arlinda Felix (62 anos, agricultora) estão 
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duas capelas (uma pequena e mais antiga e outra, em fase de finalização da construção). Na frente da 

casa de Arlinda fica um terraço de cimento cercado com cerca de 300 metros quadrados a ceu aberto, 

onde à cada final de ano se realiza a parte social da festa de Santa Luzia. Em frente ao terraço fica 

uma pequena escola municipal São Luiz, com duas salas amplas, na parte frontal, com carteiras em 

estado de conservação ruim e uma outra pequena sala aos fundos. Esta escola conta com ensino 

infantil e fundamental, tendo um total de 74 alunos, seis professores e tem desenolvido projetos 

educaionais com a comunidade, com enfase em edução ambiental e foclore. Uma das professoras da 

escola me contou que eles vão organizar no final do ano de 2012 o primeiro dia do foclore, que é um 

projeto de valorizaçao da cultura local e dentre os principais aspectos da programação, vão apresentar 

o mito da india que foi buscada “a casco de cavalo” e enrolada em pé de macambira. Este fato segundo 

o mito foi que deu origem ao nome macambira.45 

São Luiz foi o nome dado a escola, segundo Virgínio Pereira da Silva devido ao Padre Osónio 

Araújo, ter batizado no ano de 1987 (embora quase ninguem conheça hoje em dia por este nome) 

aquela região de São Luiz (em homenagem a um morador chamado Luiz Ludogério que mora a alguns 

quilômetros dali), embora a tentantiva do líder religioso de alterar o nome, segundo Virgínio, não foi 

bem sucedida uma vez que ninguem conhece por este nome. 

 

 

Figura 57 – Localização das residencias da família Valdemar dos Daniel (fonte: Google earth) 

 
45 

Embora este relato tenha sido ouvido mais de uma vez, percebo que carece de fundamento uma vez que 

predomina entre a comunidade a referencia ao nome de Macambira se dar ao fato antigamente haver 

muito “pé de Macambira”. 
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Indo mais ao norte, ainda na Macambira III, há a presença de uma bar chamado de “Parada da 

Serra” onde há uma mesa de sinuca e vende-se bebida alcólica e tira-gostos variados, a esquerda do 

bar fica um espaço mais escondido, onde alem do funcionamento como bar, há a pratica de 

prostituição, conhecido como “cabaré”. 

Nesta porção da Macambira habita a família de João Daniel (em uma das unicas casas de taipa 

ainda presesntes na comunidade) juntamente com outros dois filhos morando em casas proximas. 

Mais adiante está a casa de Quirino Daniel Pereira (pai do atual líder da comunidade quilombola 

Valério Candido Pereira), juntamente com três filhos próximos (seguindo a lógica de ocupação 

observada na Macambira): 

 

 
Figura 58 – Localização das residencias da família Quirino dos Daniel (fonte: Google earth) 

 
Seguindo mais ao Norte, na direção oeste, ainda na Macambira, há um campo de futebol  (aberto 

a partir das recentes festas de padroeiro que se iniciaram nos ultimos anos) e que hoje são 

frequentemente utilizados por jogos amistosos. Próximo dali estão alguns dos mais velhos troncos 

dos Daniel, ainda vivos. É ali que os irmãos Amaurilda Daniel Pereira (81 anos) e Manoel Daniel 

Pereira (85 anos) vivem (uma casa de frente para outra) juntamente com os seus descendentes. A 

seguir o gráfico genealógico dos Daniel. 
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Gráfico genealógico XI: Amaurilda Daniel Pereira 

 
Ainda na Macambira III, só que mais ao leste, fica a casa de farinha, um prédio de cerca de 200 

metros quadrados, de pé direito de aproximadamente 3 metros, tendo internamente toda uma 

aparelhagem para fabricação da farinha. Ao fundo da casa, há uma pequena casa (construída também 

recemente) e a frente há um parque de vaquejada (improvisado) de cerca de 500 metros quadrados de 

área para corridas, cercado com arame e cerca. Próximo a este local se encotra parte dos parentes mais 

velhos (ainda vivos) dos Daniel. Nesta porção se encontra a casa de Manoel Daniel Pereira (90 anos, 

aposentado) e de sua irmã Amaurilda Daniel Pereira (82 anos, aposentada). Nesta parte da Macambira, 

tambem se confirma (conforme figura a seguir) a configuração de ocupação do território, observada 

por toda a Macambira: 
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Figura 59 – Localização das residencias da família Manoel e Amaurilda dos Daniel (fonte: 

google earth) 

Ali vizinho se encontra a ultima familia que habita a Macambira III, a familia de Percio Daniel 

Pereira “Percio de Chico” (65 anos, agricultor) , que juntamente com seus filhos e parentes (Aumira, 

Edilson, Teresa, Henrique, Célio, Dilma) vem ao longo do tempo constituindo família ali. 

 

 

 

 

Figura 60 – Lógica de ocupação do território (google earth) 

 
Mais ao norte fica uma região de cerca de 1000 hectares, invadida no ano de 1997, conhecida 

como cabeça da Macambira e que é composta basicamente por roçados e pelas casas de “sombrar”. 
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“Casas de sombrar” são pequenas casas de taipa de cerca de 10 metros quadrados, pé direito de 1m e 

70 aproximandamente, cobertas com palha que servem para os agriclutores descansarem e tomarem 

uma sombra, bem como fazer suas refeições a tarde. 

Embora tal aspecto podeira ao primeiro olhar, se configurar como algo próprio da cultura local 

na realidade tais casas de sombrar foram feitas apenas em anos recentes na comunidade a partir de 

orientação do sindicato agrícola de Lagoa Nova (RN), uma vez que devido os conflitos e expulsões 

frequentes da terra, eles orientaram que ninguem construisse casas definitivas na Cabeça da 

Macambira, apenas habitações temporárias de apoio. 

Passeando pelo cabeça da Macambira, dificilmente se vê uma casa (com excessão das casas de 

sombrar) todavia ao leste do cabeça (ainda no cabeça) a paisagem é “quebrada” por cerca de 60 

barracos contruídos tendo um pequeno auditório ao centro, é o acampamento do movimento dos Sem 

Terra. As relações sociais inerentes a este ambiente seguem de certa forma a rotina do roçado, uma 

vez que acordam cedo, vão para o roçado durante o dia e parte da tarde e durante a noite voltam para 

os barracos novamente. O líder do movimento não permance todo o tempo junto aos barracos, uma 

vez que mora em uma casa de alvenaria a 50 metros do acampamento. Existem um bom numero de 

pessoas de fora entre os acampantes e este fato tem sido apresentado como algo que tem contribuído 

para a ausencia de contanto (mais significativo) com os demais moradores da comunidade. 

Periodicamente o audoditório (a seguir) é usado para reuniões dos sem terra. Nestas reuniões são 

passadas as diretrizes do movimento (como atuar) e também informações relativas ao processo de 

ocupação da propriedade. Alguns moradores estranham que enquanto alguns trabalhadores estão no 

roçado, alguns ficam nos barracos “sem fazer nada” apenas contribuindo para que se entenda que eles 

estão ocupando aquelas terras. Outro fator interessante quanto ao movimento é que sua participação 

(embora alguns sejam da comunidade) é praticamente inexistente das formas maiores de sociabildidae 

da comunidade. Ou seja, as festas de padroerio, os jogos de baralhos e as visitas as casas aos finais 

de semana, praticamente não são atividades que os sem terra se envolvem. Segundo uma Sem Terra 

me informou, como regra passada para eles, alem de ter alguns cuidados com a manutenção do 

acampamento eles tem que conviver dentro do espaço do acampamento. Embora não seja proibido 

deixar o acampamento, as relações dos habitantes do acampamento sem terra com o resto da 

comundiade são bem limitadas e não é comum ao se passear pela comunidade encotrar um membro 

do movimento “jogando conversa fora” com outros moradores fora do movimento. 
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Figura 61 – Auditório do acampamento dos “sem terra” [acervo do  autor] 

 
Estes barracos fogem ao modelo de habitação característico da comunidade seguindo o padrão 

de habitação do movimento dos sem terra. Geralmente tem dimensões de apenas 10 metros quadrados, 

feitos com madeira e lona e espaçados em volta do auditório. É interessante perceber que, mesmo não 

sendo a maneira como a comunidade ao longo do tempo foi acostumada a construir suas a habitações 

(casa de taipa), há um significativo numero de barracos dos Sem Terra, assumindo assim (dentro da 

Macambira) uma nova identidade. Em frente ao auditório fica a bandeira dos Sem Terra (um dos 

símbolos maiores do movimento) e a posição do auditório (de frente para a entrada do acampamento) 

termina sendo um tipo de porta de entrada para quem deseja ter acesso as casas. 

Com base no observado a população da Macambira tem ocupado o território com base em uma 

lógica onde os descendentes constroem sua casa vizinho à parentes mais velhos. Formando ao longo 

das três divisões da comunidade diversos núcleos familiares, contando hoje com uma população 

estimada em 1500 pessoas e cerca de 200 familias46. Houve, portanto significativo aumento da 

população que no inicio de século XX não superava 50 pessoas. De acordo com Severino Daniel 

Pereira (82 anos, agricultor) “agente contava as casas que tinha por aqui...”. 

 

 

 

 

46 
No levantamento recente do Incra foram relacionadas 263 familias, entretanto, tal contagem leva em 

conta parte do Buraco de Lagoa, Ludogério e Cabeça dos Ferreira, e exclui as familais da Macambira I. 

Nestes termos, calcula-se que o número de familias (Macambira III, II e I) é de aproximadamente 200, 

com um numero de pessoas estimado em 1500 pessoas. 
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Jorião Apolinário de Araújo (75 anos, agricultor) também comenta “a macambira 

antigamente era uma lugar mais melhor, lá tinha muita mata os mais velho tralhava lá, as terra era 

nova, lá era as família dos Danié” 

Houve uma multiplicação da população em uma velocidade considerável devido a 

alta taxa de natalidade (oriundo de modo de reprodução onde inexistiam métodos 

anticoncepcionais) (HARRIS, 1999) que influenciou e tem influenciado na forma como os 

agricultores tem buscado outras alternativas de sobrevivência (como as tentativas de invasão 

a feira a partir da década de 80 e a mobilização nos anos 90 para invadir a propriedade do 

“cabeça da Macambira”). Segundo Maria Arlinda Felix (62 anos, agricultora aposentada): 

Cresceu a Macambira, muitos deixaro 10 filhos, outros deixaro, uma dias desse fui 

com o padre para uma casa e a mulher disse que tinha 25...(modo de reprodução 

de antigamente). Hoje o povo evita, essas mocinha casa num quere mais ter filho 

só quere ter 2 ou 3, esse negocio de evitar os filho é de 2000 pra  cá, pouco 

tempo...antigamente ar mulher se casava tinha 10, 12, 13 a minha tinha teve 25...é 

por que o povo mais vei se envolvia muito nesta coisa ter fi...esse  povo mais vei 

tudim já tão com Deus [...] 

 

 

 
Outro fator a ser considerado no território são as novas construções e déficit 

habitacional. Hoje existem cerca de 150 casas, com praticamente nenhuma casa de taipa, e 

apenas 7 construídas a partir de ajuda do programa de erradicação da casa de taipa da 

Prefeitura de Lagoa Nova (RN), ou seja, mais de 90 % dos imóveis construídos na 

comunidade foram oriundos do aumento na renda familiar (a partir  da comercialização para 

fora). Na Macambira, antigamente as casas eram de taipa e possuíam uma configuração bem 

específica, segundo Maria Arlinda Felix (62 anos, agricultora aposentada): 

aqui o povo morava tudu na mata bruta, você tinha medo a matona bruta, cobra 

grande, raposa, aqui hoje tá uma vila, de premero era tudo mata bruta, numa 

conhecia fogão a gás, tinha uns fogão no chã, chamava de morrão, num tinha 

mestre para fazer o fogão na parede; eles fazia assim butava os tijolo assim de 

barro mesmo e butava um pedaço de ferro ou uma foice e já fazia a boca de butar 

a panela. As casas era de taipa,. Quem podia fazer fazia, de vara de enchamiar, 

fazia só uma porta para num entrar bicho de noite, num tinha janela, quem podia 
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comprar telha comprava se não era de palha de coco. Danilo o povo hoje nesta 

região tá tudo rico, tudo rico...De primeiro comprava uma bulachinha quando tava 

doente, hoje eu vejo aí muita gente de sofreu por que tem uma casa para morar é 

orgulhoso, passa por a gente num dá nem as horas, tanto que já sofreu e um orgulho 

besta [...]. 

 

 

 

 

Figura 62 – Casa de taipa, na Macambira III (Exemplar raro) [acervo do  autor] 

 
Desta primeira configuração de casas mais antigas (de taipa) praticamente 

erradicadas da comunidade (conforme figura acima) percebemos a ausência de janela na 

fachada frontal, uma vez que como viviam em “mata bruta” a presença de aberturas (com 

exceção da porta principal) poderia facilitar o acesso de animais silvestres (cobras, raposas 

e outros), levando assim a uma configuração adaptada ao meio ambiente (STEWARD, 

1950). Indo à uma segunda configuração, feito a partir de ajuda governamental47, mais atual 

(porem também antiga) como observo na casa de Percio Daniel Pereira (65 anos, agricultor) 

caracterizada por um vão inicial, dois quartos uma sala se uma ampla conzinha com fogão 

a lenha, onde a fachada principal é marcada por um porta, janela e o banheiro localizado no 

lado externo da casa, e a pintura branca (pintada com cal, por ser mais barato 

 
47 Gestão do Prefeito Geraldo Evilázio de Araújo “Geraldo Dantas” (01/01/1997 – 31/12/2000) que construíu 5 casas 

na comunidade. Foram apenas 7 casas construídas com ajuda governamental. 5 no governo de Geraldo e 2 no 

governo de Elton Costa. 
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e refletir um época em que as condições financeiras não eram tão boas assim) neste formato 

da casa do Percio há poucos exemplares ,como a do Severino Daniel e da Maria Arlinda. 

 

 

Figura 63 – Casa de Maria Arlinda ao fundo [acervo do  autor] 

 
Há um terceiro modelo, feito a partir da iniciativa dos próprios agricultores a partir 

da melhora nas condições matérias de vida é caracterizado por uma ampla sala de estar, 

banheiro interno, dormitório, cozinha ao fundo, pintadas com tinta látex e um alpendre de 

entrada e uma área para colocar o carro, como a antiga casa do Vilma, a seguir. 

 

 
Figura 64 – Casa do Pablo Ferreira (antiga casa do Valério e da suas ex-esposa 

Vitória) [acervo do  autor] 



141  

Esta configuração mais atual de casa tem sido multiplicada recentemente na 

Macambira entre os mais jovens e percebo que reflete de certa forma uma melhora nas 

condições materiais de vida. 
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CAPÍTULO 5 – ELEMENTOS DA ESTRUTURA SOCIAL EM MACAMBIRA 

 
A estrutura social (FIRTH, 1971)48 da Macambira é complexa e embora a influencia 

exercida pelo parentesco em um dado momento possa fornecer importantes elementos para 

entender tais relações, ao se obsevar o dia a dia da comunidade, instituições como as 

associações quilombolas e agrícolas, o agrupamento dos sem terra e uma maior ou menor 

influencia da religião e o atual modo de produção terminam culminando em um complexo 

quadro onde diversos aspectos se relacionam e tanto provocam divergências como por vezes 

aproximações na formação da estrutura social local. 

Tentando montar um desenho básico para a estrutura social da macambira, quatro 

elementos devem ser levados em consideração. Primeiro elemento é a religião, a comunidade 

tem cultivado um cristianismo ao longo da sua existência, mesclando alguns elementos do 

catolicismo popular (como o ofício das benzendeiras). Neste sistema de crença posso 

perceber uma influencia direta sobre as principais normas que regem de forma geral a ação 

social na comunidade. É a partir dos tramites do catolicismo que o comportamento tem sido 

regido, normas de conduta, quanto ao que é certo e errado , bem como os principais valores 

que tem sido passados através do sistema de parentesco. Ano passado estava na comunidade 

quando um jovem matou a sua mãe à pauladas de uma vigota de concreto. Percebi parte da 

comunidade horrorizada com o acontecido, uma vez que é algo que Deus não perdoa. Trair 

a esposa é errado porque é pecado (embora que esta regra de vez em quanto seja quebrada). 

Roubar (ou furtar) alguém também é algo inadmissível, e entre os mais velhos se comenta 

que tem vindo um pessoal de fora beber e fazer o que não deve (cometendo alguns crimes), 

mas é gente de fora, por que o pessoal da macambira sabe o que é certo e errado. Em suma 

é a relação de gerações com os tramites do cristianismo que tem alimentado os aspectos 

morais e éticos na comunidade e algumas deturpações recente desta moral tem sido 

apresentada como participações “externas”. 

Um segundo elemento que tem uma influência direta sobre esta estrutura e que de certa 

forma tem se mantido ao longo do tempo, são as relações de parentesco. No passado houve 

um momento que a prática de casamento endogâmicos era recorrente na 

 
 

48 
Para Firth (1971) a estrutura social consiste na forma como esta se estrutura, nas funções necessárias 

para aquele grupo, nas posições sociais e papéis sociais que estão dispostos conforme privilégios e 

deveres. 



143  

comunidade, fato este que tem culminado ao longo do tempo em quadro onde se percebe 

relações em todos os setores da comunidade (I, II e III) e geram hoje um desenho onde se 

pode facilmente distinguir o setor onde os Daniel residem, onde os Firmino residem, onde 

os Silvino residem e assim por diante. Hoje embora a prática da exogamia tem permeado a 

comunidade pouco se tem alterado em termos de desenho básico da estrutura de parentesco 

influenciando a própria morfologia local a partir de uma lógica de habitação onde os mais 

novos constroem suas casas próximas as casas dos parentes mais velhos, culminando assim 

em núcleos que extrapolam os aspectos físicos da proximidade e resultam por vezes em 

relações sociais com os vizinhos, principalmente nos finais de semana, onde a visita é algo 

constante na comunidade.Esta regra de construção das casas próximas aos parentes mais 

velhos termina culminando em um desenho onde o modelo de ocupação foge ao que é 

observado em comunidades próximas (como o povoado Manoel Domingos), caracterizado 

por um desenho urbano onde há uma pequena praça com o pequeno comércio em volta. Na 

Macambira isto não ocorre, não há um lugar que possa ser considerado o centro da 

comunidade, ao contrário, se verifica diversos agrupamentos reunidos a partir da 

proximidade aos parentes mais velhos. 

Um terceiro elemento que tem influenciado esta estrutura é a ação das associações e 

movimentos de natureza agrícola. Hoje em dia ser parte deste ou daquele movimento tem de 

certa forma influenciado nas relações sociais que os moradores tem mantido entre si. Quem 

opta por exemplo por fazer parte do movimento dos Sem Terra,  dificilmente manterá 

relações com quem está ligado a associação quilombola. Conversei com uma membra do 

movimento dos Sem Terra que já estava a bom tempo na comunidade e ela dizia que não 

conhecia ninguém na comunidade. Outro aspecto importante é a sujeição tanto a liderança 

quanto as normas internas do movimento. Quem portanto opta por ser quilombola, sabe que 

de certa forma está subordinado ao Valério e em situações que necessite sua participação é 

junto ao movimento quilombola e aos estatutos da associação que ele deve se portar. De 

maneira similar, quem opta por apoiar o movimento dos Sem Terra, sabe que é ao Fernando 

(conhecido como Boneco) que ele deve está subordinado e da mesma forma deve está ciente 

dos seus respectivos direitos e deveres oriundos do estatuto. Nestes termos a função exercida 

pela associação quilombola (ou pelo movimento sem terra) é de fundamental importância 

para a manutenção da estrutura uma vez que com a nova configuração da comunidade 

(passando da conga para propriedade coletiva) é a 
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associação quilombola que certa forma organiza as famílias e seu acesso a terra. Quem não 

está vinculado a associação (ou ao movimento dos sem terra) está fadado a não poder plantar 

e por sua vez (se não possuir um bom pedaço de terra perto da sua casa) é um candidato a 

deixar a comunidade. Valério me explicou que há uma regra entre eles e a quantidade de terra 

que cada família deve ter acesso (na terra coletiva) é diretamente proporcional a sua 

capacidade de plantio. Outro aspecto que está ligado a este ponto são as hierarquias oriundas 

dos movimentos e associações. Nestes termos pode-se desenhar uma comunidade onde 

existem duas categorias de pessoas. Primeiro os líderes de associações ou movimentos, 

caracterizados por possuir um certo poder (e status) sobre determinado números de 

indivíduos e por vezes uma condição financeira privilegiada. E uma segunda categoria de 

pessoas, formadas por agricultores em geral, que de maneira geral mantém uma condições 

similar, tanto no que se refere ao status, quanto em termos de condição financeira. Aliado 

ainda ao primeiro grupo, todavia de maneira um tanto sutil, poderia colocar ainda os 

organizadores dos movimentos religiosos, mais especificamente as festas de padroeiro na 

comunidade. Embora que de maneira mais modesta, percebe-se também um certo status 

local, para que está a frente da participação da Igreja na comunidade. Nestes termos convém 

apresentar uma certa divisão dos papeis sócias por gênero. O homem geralmente está 

envolvido com a agricultura, e espera-se que acorde cedo (cinco horas da manhã geralmente), 

vá ao roçado (mesmo que não seja época de plantio ao de colheita (segundo me informaram 

a momentos que vão ao roçado apenas para olhar), já mais para o final da tarde volte para a 

casa e por fim durma cedo para se preparar para o dia seguinte. A mulher por sua vez exerce 

um papel mais coadjuvante neste processo, contribuindo com alguns serviços domésticos, 

espera-se que ela faça a comida (afinal segundo algumas mulheres que conversei homem 

que homem na macambira se orgulha de não saber cozinhar, pois a mulher faz tudo), varrer 

a casa, e por vezes ainda contribuía com o serviço no roçado (contribuir com a colocação da 

semente, por exemplo). A tarde é comum vê-las em rodas de conversa em baixo de uma 

árvore, tomando um cafezinho e comendo algumas bolachas. Nestes termos, convém 

também destacar que o “poder” das associações e movimentos (no caso do MST) termina se 

limitando a Macambira (II e III) uma vez que não existe Associações ou movimentos na 

Macambira (I). 

Convém então apresentar um ultimo elemento e que, se compararmos com a situação 

anterior, tem feito a diferença na estrutura social local. Antes da ocupação das terras ao 
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norte da comunidade, a coesão social não era tão significativa uma vez que os moradores da 

comunidade viviam de arrendamento em outras comunidades e praticamente as relações 

sociais eram limitadas aos finais de semana. Com a ocupação das terras ao norte da 

comunidade a própria dinâmica social foi alterada, hoje é comum encontrar moradores da 

macambira trabalhando um próximo ao outro e em momento de intervalo (como almoço) 

jogando conversa fora e as tardes (uma vez que a maioria trabalha próximo as casas hoje em 

dia) alimentando as rodas de conversa de baixo de uma arvore e a noites estão mais abertos 

(por estarem menos cansados, uma vez que trabalham ali próximo) para receber visita de 

algum parente. Tal aspecto contribuiu para o próprio senso de comunidade e tem sido um 

fator definidor na estrutura social. É portanto a partir da relação com a terra que se mantém 

expectativa do horário que o morador vai acordar, do que estará fazendo de manhã, das 

funções de sua esposa, das tardes (nas rodas de conversa uma vez que o “sol tá quente par 

ficar no roçado”) e até mesmo o horário de dormir, segundo eles tem que  dormir cedo para 

está no roçado no outro dia. Nestes termos, convém apresentar uma certa diferença (quanto 

esta aspectos) dos moradores da Macambira (III e II) dos moradores da Macambira (I). Na 

Macambira (I) dado o fato de poucos agricultores ter alguma ligação com as terras da cabeça 

da Macambira, vejo que isto culmina com uma parcela da Macambira onde as relações 

sociais que marcam a rotina diária (a partir da ida para roçado do cabeça) terminam sendo 

diferenciadas. Isto também é reflexo ao meu ver do numero de pessoas que trabalham fora 

(na Macambira I) e dos que possuem (poucos até onde percebi) uma maior estrutura agrícola, 

podendo contratar pessoas para trabalhar para si. De forma, um tanto tênue, entretanto a 

Macambira (I) também tem sido influenciada pelo “novo” modo de produção da Macambira 

(II e III) uma vez que a casa de Farinha (que recebe a produção) fica na Macambira (I). 

Delineado então este quadro podemos enumeras que as principais regras oriundas da 

estrutura social são alimentadas pela religião (aspecto morais e éticos), dos parentesco local 

(que determina os contatos e as relações sociais, principalmente aos finais de semana) das 

associações (que limitam de certa forma o contato com membros de outro segmento e 

sugerem sujeição ao seu estatuto) e por fim, e não menos importante, o modo de produção 

livre (e de certa forma coletivo) que predomina na comunidade (determinando as 

expectativas quanto a rotina diária da comunidade). 
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CAPÍTULO 6 – INVASÕES, DISPUTAS E DISCUSSÕES: RELAÇÕES 

POLÍTICAS EM MACAMBIRA 

Olhando então para as principais relações políticas na história da  comunidade, de 

uma forma ou de outra, percebe-se que as mesmas estão vinculadas ao modo de produção 

agrícola. Uma primeira organização política data da década de 70 onde a partir de união 

da família Machado (Macambira I) com a parte dos Severiano (na época em Macambira 

III) foi criado o sindicato de trabalhadores agrícolas de Lagoa Nova (RN), órgão este que, 

conforme veremos mais adiante, contribuiu de maneira significativa para o processo de 

ocupação das terras ao norte da comunidade. 

Na década de 80 (no inicio da década) dada as limitações impostas pelo meio 

ambiente (onde o pouco roçado aliado a um seca significativa potencializou a fome na 

comunidade) houve uma organização dos moradores da comunidade para invadir a feira 

livre de Lagoa Nova (RN). Antes do ato (mesmo diante de uma situação muito 

complicada) buscaram tentar resolver de maneira pacífica a situação indo primeiro a 

prefeitura e foi neste momento que o então vereador Antonio Machado interveiu junto ao 

prefeito e evitou a invasão da feira. Na época Ausônio Machado Guimarães ( vereador, 

morador da Macambira I) conversou com os agricultores e chamou o Prefeito Fernando 

(conhecido como Chicó Bernadino) que garantiu cesta básica para todos e com isso a 

provável invasão não obteve êxito. Ausônio Machado (hoje aos 83 anos) comenta o fato: 

foi uma multidão de homem que vinha da Macambira para invadir a feira...o 

prefeito na época ChicóBernadino me procurou e pediu para eu conversar com 

eles, pois ele tava cum medo...eu como era amigo da maioria fui e conversei 

com eles e a gente correu para o governador, que na época era Lavosier, para 

empregar o povo na emergência...a genti conseguiu e a feira não foi invadida... 

 

Passados mais alguns anos (por volta de 1987), então já na gestão de outro prefeito 

(Elton Costa em seu primeiro mandato) em um contexto semelhante de anos anteriores, 

ou seja, mais uma grande seca, novamente a população se mobilizou e foi a prefeitura de 

Lagoa Nova (RN). Segundo informações quando o prefeito percebeu a situação “fugiu” 

pelas portas dos fundos e a população sem ter o que fazer foi a uma 
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para a feira livre com vias a fazer saques do que “estivesse pela frente”. José Candido 

(80 anos, aposentado) comenta “Foi a coisa mais feia que ei vi no mundo...”. 

Ausônio Machado Guimarães (83 anos, agricultor aposentado) comenta que neste 

dia (ao contrário da primeira tentativa) não pode intervir uma vez que já não estava na 

cidade “neste dia eu já tinha feito minha feira e tava aqui no sítio...mas a política não fez 

nada...quem já viu uns 5 omi para uma multidão de 100, não tinha como...”. 

Jorião Apolinário de Araújo (74 anos, agricultor) apresentou o relato mais 

detalhado da invasão: 

D: Invasão da feira de Lagoa Nova (RN) como foi? 

 
J: [...] o povo carregaro muita coisa, feijão, milho, carne, fava, farinha, neste dia eu tava lá; foi uma 

saqueada grande viu.Começou negocio de 8 para 9 horas da manhã, o prefeito era esse que hoje tá, Elton 

Costa, os caba começaru a se ajuntar na pracinha perto da Igreja e eu fui na prefeitura e disseru  que Elton 

num tá por aqui não, eles disse que ele num tava e disse que ele tava lá naquele lugar aculá...e cheguei lá vi 

que tava lá ele me viu e disse - você por aqui Jorião, eu disse - pois é eu vim lhe dar um  aviso muito ruim, 

- O que é Jorião (ele disse), - (eu disse) você tenha cuidado que o povo tá se ajutando  aí na pracinha, tem 

muita gente aí tudo de saco nas costa e esse povo tá com fome, aí ele disse,- mais seu Jorião já me cumero 

2 carro de mercadoria que o governo mandou, - (mas eu disse) - é melhor o senhor se apresentar fazer uma 

fala, - (aí ele disse) eu vou. Sabe o que ele fez, ele tirou por detrás da rua e tirou por ali por baixo quando o 

povo viu correu atrás dele e depois ele foi se esconder. Aí o povo disse vamos invadir a feira. 

 

D: até que horas foi a invasão? 

 
J: passo logo mais de uma meia hora, aí a policia aí acontada e disse não tenho o que fazer pode 

carregar aí o que vocês quizere. Tinha 8 policial, não fizero nada, carregaro manta de carne. Aí eu fui lá  na 

prefeitura, e Elton disse que canalhas dissero lá na feira “é o pessoal da Macambira”...Eu disse para ele – 

só eu num tava lá eu e meus dois filhos... 

 

D: Alguém foi preso? 

 
J: butaru Chimarra na cadeia e um sobrinho meu, mas eles num entraru no bangue bangue...aí 

Chimarra ligou para Dedé em Currais Novos e ele vei, falô com delegado e mandou soltar e o delegado 

disse abra aí a porta..O delegado disse que foi Elton que mandou...; 

 

D: Teve outra invasão? 
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J: nunca, foi só uma...na época de Antonio Machado houve um início mas Antonio Machado foi 

lá falar com finado Chicó Bernadino e não houve a invasão...Prefeito muito bom Chicó Bernadino49... ” 

Sobre a invasão também conversei com o Elton Costa (ex-prefeito e atual prefeito 

de Lagoa Nova – RN) e ele, embora admitiu que houve a invasão, mas evitou falar sobre 

detalhes de como ocorreu. 

Portanto, a partir do crescimento da população com o tempo (conforme foi visto 

no capítulo sobre território) foram buscadas soluções extremas (como invadir a feira) para 

sanar a fome da população da Macambira. Embora se afirme que não houve um líder 

específico que organizou a invasão a feira, pode-se perceber a figura de destaque do Jorião 

como representante da voz dos agricultores em volta da reinvindicação junto aos órgãos 

públicos. 

Já na década de 90 (1990 – 2000) dada a situação precária que se encontrava a 

comunidade houve a criação dos Núcleos de produtores agrícolas, projeto financiado pelo 

Banco do Nordeste que tinha como intuito, montar um pequena indústria para 

beneficiamento do caju. Na época, além das maquinas para fabricação de doces,  o Banco 

forneceu um trator e tal projeto se deu de forma distinta na Macambira50 III (três) e 

Macambira II (dois). 

Percebe-se que este projeto do Banco do Nordeste, embora com intuito de 

promover desenvolvimento aos agricultores rurais, todavia, dado as precária condições 

econômicas da comunidade, terminou servindo como “oásis” em meio a uma 

precariedade de alternativas para sobrevivência, ou seja, quem ocupasse a liderança do 

Núcleo de Produtores Agrícolas poderia ter acesso a alguns benefícios que terminavam 

não se estendendo a população como um todo. 

Em volta disto diversos agricultores ocuparam o cargo de líder do Núcleo de 

Produtores Agrícolas, tanto no Núcleo implantado pelo Banco na Macambira II, quanto 

no Núcleo da Macambira III. 

 

49 
O Prefeito Fernando, conhecido como Chicó Bernadino era considerado um bom prefeito pela maneira 

como se preocupava com social, quando podia entregando cestas básicas para a população pobre. 

50 
Segundo relato de Ausônio Machado a divisão entre Macambira IIe Macambira III foi um projeto do 

Vereador Machado. Uma medida politica para conseguir mais de um colégio para Macambira. Na época só 

havia um colégio e o numero de alunos era superior a estrutura do colégio. 
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Figura 65 – Virino, Ex-presidente do Núcleo de Produtores Agricolas 

(Macambira III, 12.12.2011) [acervo do  autor] 

Virgínio Pereira da Silva “Tino de Valdemar” (50 anos, ex-presidente do Núcleo 

da Macambira III) me apresentou alguns detalhes sobre este fato: 

D: O senhor foi presidente do Núcleo de agricultores? 

V: sim, em 1993 

D: você foi o primeiro presidente? 

V: não o segundo; 

D: depois o senhor passou para Valério? 

V: sim, foi de 2005 a 2007; 

D: é um cargo muito desejado? 

 
V: antigamente era, hoje em dia todo mundo tem conhecimento, o caso de Vilma é que ele queria 

ser candidato a vereador. Antigamente mandava na Associação, tinha a liberdade de sair, no meio da 

sociedade, pega um grande conhecimento. Para mim foi bom demais, hoje em dia, não. Hoje faze 

praticamente o povo da cidade tá procurando o pessoal do sitio, tem muita gente da cidade que o trabalho é 

andar no sitio, num é que antigamente que se quisesse saber alguém do sitio tinha que procurar. 

 

Virino “Tino de Valdemar” hoje ex-presidente, tem uma questão na justiça, contra 

o Pablo Herôncio Felix (38 anos) atual presidente do Núcleo de Produtores Agrícolas da 

Macambira III e hoje transformado em Associação Agrícola. Segundo Virino ele foi 

enganado pelo Pablo Herôncio uma vez que: 
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Ele chegou aqui dizendo que num queria apagar deixar que o nome do Pai dele 

se perdesse e me pediu os documentos para olhar...depois chegou aqui já como 

presidente...ele chamou um advogado e reunião umas pessoas praquela banda 

e pronto. 

 

Houve em anos recentes uma situação conflituosa entre os dois, devido o Virino 

usar o prédio do Núcleo como oficina (bem como as dependências do Núcleo como casa 

para uma de suas filhas, mesmo após a saída do presidência). Segundo informações do 

Tino, o Pablo veio até com o delegado para expulsar o povo da oficina e como 

consequência da forma como o delegado tratou o Tino o mesmo chamou um advogado e 

colocou os dois na justiça. Sobre este caso Sizinando (58 anos, agricultor e presidente que 

passou o mandato para Virgionio) afirma que hoje em dia o prédio do Núcleo Agrícola 

(hoje Associação) está ilegal pelo fato do seu anexo ter sido transformada em casa (onde 

hoje mora a filha de Virgínio Pereira da Silva ). E a parte frontal, hoje em dia é uma 

oficina (cedida pelo Virgínio Pereira da Silva ). Isto  culminou em um processo na justiça 

que perdura até hoje. 

 

 

 

 

Figura 66 - Pablo Herôncio Felix, atual presidente da Associação 

Agrícola da Macambira III (10.05.2011) [acervo do  autor]  

Pablo Herôncio Felix (38 anos, agricultor) sobrinho do Tino, hoje  continua sendo 

presidente do Núcleo de Produtores Agrícolas da Macambira III (hoje Associação) isto 

devido a uma transformação durante o seu mandato do antigo Núcleo de Produtores 

Agrícolas para uma Associação Agrícola, bem organizado com estatuto 
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próprio registrado em cartório, fato este que acirrou os ânimos na comunidade (algumas 

vezes sendo chamado com adjetivos pejorativos) e tem promovido a ausência de relação 

entre os membros da familia Valdemar (Tino, filho de Valdemar, Arlinda que é mãe do 

Pablo, filha do Valdemar e a seu filho Pablo e sua família). A seguir a entrevista com o 

Pablo dá maiores detalhes quanto ao fato: 

D: em relação ao Núcleo? 

 
P: é associação, o do Linaudo continua Núcleo; 

D: quem transformou para associação? 

P: fui eu na minha gestão, é registrado em cartório; 

 
D: essa Associação funciona neste prédio Branco, o que tem tanto? 

 
P: rapaz quando foi criado era para ser uma fabrica de beneficiamento de castanha, de caju...tem 

maquina lá...todas as maquina tão lá...as mulheres não quizero enfrentar por que dizia que pelava as  mãos; 

 

D: A associação tem algum maquinário? 

P: Trator; 

D: quantos associados tem? 

P: 65 

D: paga alguma coisa para ser associado? 

P: não 

D: para limpar roçado para alguma coisa? 

P: paga, o ano passado foi 70 reais; 

D: quanto tempo tá a frente da Associação? 

P: este ano completa 4 anos; 

D: quanto tempo? 

 
P: é de três em três anos, me elegi em 2007 e fui reeleito em 2010; 

D: tá sendo algo bom ser presidente? 

P: nada é fácil, tem os altos e baixo 
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Com a transformação do Núcleo em Associação Agrícola como a periodicidade 

da mesma é definida em estatuto (podendo até ser vitalícia, embora não tive acesso a este 

documento) ser presidente torna-se bem mais vantajoso do que em épocas passadas 

(podendo então garantir a posse do trator e com isso os lucros advindos do mesmo, por 

um tempo indeterminado). Uma senhora afirmou que ser presidente da Associação é algo 

vantajoso uma vez que nas ultimas safras segundo ela um presidente apurou 20 mil reais, 

com o trator. 

Na Macambira II, onde também foi introduzido um Núcleo, o mesmo não obteve 

tanto sucesso quanto o Núcleo da Macambira III. O atual presidente é o Linaudo Firmino 

dos Santos (54 anos, agricultor) que mantém o trator na sua propriedade51 e dado ao fato 

de ter gastado ultimamente segundo ele 6 mil reais com os pneus do trator, ele não deixa 

o trator sair de lá de jeito algum. 

 

 
Figura 67 – Linaudo firmino, presidente atual do Nucleo de Produtores Agrícolas 

da Macambira II (10.05.2011) [acervo do  autor] 

Em entrevista ao Linaudo Firmino dos Santos (54 anos, agricultor) percebe-se que 

suas respostas são mais objetivas e eu diria mais resumidas, por vezes evitando dá mais 

detalhes, perceba: 

 

51 
Embora o trator se encontre na propriedade de Presidente, o trator pertence ao Nucleo de Produtores 

Agrícolas da Macambira II. 
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D: em relação a Associação, como é o nome? 

L: Núcleo de Produtores de Macambira II; 

D: você tem uma diretoria? 

L: é tudo relaxado; 

D: quantas pessoas? 

L: 14 pessoas; o trator vei tudo jogado no lixo, ageitei tudo, se fosse depender o povo num fazia 

nada não; 

 

D: quanto tempo o senhor tá a frente? 

L: 5 anos 

D: tem algum tempo de mandato? 

 
L: rapaz de inicio era 2 anos, mas num tem quem queira mais não; 

D: o que tem tanto? 

L: trator, um calção vei quebrado e uma mesa pra caju; 

D: como começo vei da onde? 

L: rapaz...vei do Banco do Nordeste; tinha uma contona para pagar, penhoraru tudo; 

D: Quem foi o responsável? 

L: Túlio, viero aqui mais num deixei levare...me ameaçaro de butar na cadeia... 

 
Na prédio do Núcleo eu tem plano de fazer uma casa de farinha lá, vou fazer  as minhas custas pra 

dizer que houve pelo menos um na comunidade que num comeu os troços da associação, fez algumas coisa; 

 

D: Com a associação é isto tá parada né? 

 
L: eu ainda tó com uns troço na mão segurando, tem caba que vendeu e comprou D20, vendeu; 

D: o trator é alugado? 

L: os sócios, botando óleo é por conta deles; 

 
Linaudo, mesmo diante do comentário acerca da provável falência do seu Núcleo, 

ele pessoalmente consegue manter um razoável poder aquisitivo, com posses como 

carros, motos e maquinário agrícola em sua propriedade. 
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A seguir as tabela 8 e 9 apresentam a sequencia de presidentes dos Núcleos de 

produtores agrícolas. 

 

 

Tabela 8 – Presidentes dos Núcleos de Produtores Agrícolas da Macambira III 
 
 

Presidentes do Núcleo de Produtores Agrícolas da Macambira III (hoje 

Associação) 

José Sizinando da Silva (Sizinando) 1993 

Virgínio 

Valdemar) 

Pereira da Silva (Tino de 1997 

Valério Candido Pereira 2005 

Pablo Herôncio Felix 2007 

 

 

 

 
Tabela 9 – Presidentes dos Núcleos de Produtores Agrícolas da Macambira II 

 
 

Presidentes do Núcleo de Produtores Agrícolas da Macambira II52 

José Benedito 1995 

José Firmino dos Santos 1997 

Fernando Ferreira de Lima (Chico Brejeiro) 1999 

Fatima de Oliveira 2001 

Linaudo Firmino dos Santos 2005 

 

 

 

 
 

52 As datas foram com base no período de 2 (dois anos) no mandato como presidente, é evidente todavia que nem 

sempre esta regra foi seguida e o ultimo presidente já está a mais de 6 (seis) anos. 
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Estes Núcleos de Produtores Agrícolas tem refletido as tensas relações políticas 

na comunidade ao ponto de existir questões judiciais, envolvendo os núcleos e até  pouco 

tempo, segundo funcionários do Banco do Nordeste de Currais Novos uma enorme dívida 

com o Bando do Nordeste (perdoada pelo governo). É interessante perceber que além da 

possibilidade de se obter algum recurso com o aluguel do trator, ser presidente do Núcleo, 

também é motivo de status para com a sociedade em volta (Lagoa Nova) e de acordo com 

o Virino em anos passados era uma boa oportunidade de ampliar os horizontes de contato 

fora da comunidade e de certa forma ser bem tratado pelos autoridades políticas de Lagoa 

Nova. 

Conforme dá para perceber a introdução dos Nucleos de maneira geral, foi um 

projeto bem intencionado, todavia não alcançou seu objetivo maior, apresentando no 

máximo algum retorno localizado para quem ocupava o cargo de presidente. Em situações 

de seca, portanto, seria preciso outra solução, caso contrário um cenário de invasões e 

saques poderia novamente se configurar, uma vez que (conforme foi visto em capítulos 

anteriores) a política da Conga era implacável com o trabalhador rural. Dado este 

contexto, no ano de 1997, perdurando o mesmo cenário de seca e fome,  houve  uma nova 

mobilização política em volta da terra, dadas as limitações do território (cada vez mais 

reduzido com o crescimento da população e a lógica de habitação dos filhos vizinhos a 

casa dos parentes mais velhos aliado ao insucesso do funcionamento do Núcleo de 

Produtores Agrícolas) os agricultores se reuniram a partir da liderança do Valério Candido 

Pereira (42 anos, agricultor) e Percio Daniel Pereira “Percio de Chico” (65 anos, 

agricultor) para ocupar as terras localizadas ao norte da comunidade e que em uma 

passado remoto pertenceram aos seus antepassados. Percio Daniel Pereira (65 anos, 

agricultor) comentou comigo que ele foi o percussor no processo de entrada nas novas 

terras ao norte da Macambira, antes da invasão pela falta de terra para plantar ele 

“arrendava” (conforme visto no capítulo 5) umas terras em outra comunidade e parte da 

produção era do dono da terra, tornando a vida difícil (principalmente para um homem 

com a idade um tanto avançada). O processo contou com o apoio do Sindicato de 

trabalhadores Agrícolas de Lagoa Nova (RN), a partir da colaboração do então presidente 

na época Pablo Pereira (juntamente com outros dois sindicatos Bodó e Santana do Matos, 

que de maneira em parte menos intensa contribuíram com o processo) e foi marcado 

inicialmente por um cenário delicado onde a vida era posta em 
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jogo dia após dia. Exemplo deste fato foi a pressão que poucos dias após a ocupação (em 

1997) foi feita por uma comitiva com o “dono da terra” Ubirajara Arão, filho do Emídio 

Arão onde segundo os agricultores houve ameaças de morte e tensão. Valério Candido 

Pereira (42 anos, agricultor) nos lembra os principais detalhes: 

V: Quando a gente juntou o pessoal e butou lá,a primeira pessoa que veio foi Ubirajara Arão, o 

advogado Zé Maria, o delegado de Santana do Mattos e quatro policial. Foru lá em casa de 8 hora da noite, 

e perguntaru foi você que butou este pessoal lá? Eu disse foi não, eles disse foi você que o morador disse 

que foi você. Apois você num que dizer que é você e eu vou lhe dizer se você num  tirar  esse pessoal daqui 

em 24 hora vou cortar sua cabeça e butar lá na purtera para o povo saber que ali tem dono. 

 

D: Quem falou isto? 

 
V: Ubirajara; então a gente num sauiu que era di noite, quando foi com 15 dia eles truvero policial 

de todo canto, a gente só fez tirar a barraca...quando foi mais cum um mês para frente entremo de novo. Em 

(1999) veio o filho do vei Ubirajara, o nome dele era André, aí a gente disse que num tava pra brigar tava 

para querer a nossa terra, houve um dicussaão eles ameaçava a gente e a gente disse que a gente tinha um 

povo com foice e pegava eles...Foi preciso dizer meu ti que eles num era mais homi que a gente e ele disse 

que cum arma na mão a genti era homi que nem eles... 

 

D: Teve uma discussão o delegado foi ignorante? 

 
V: Foi preciso meu ti falar para ele que eles num era mais homi que nos, ele falou que cum arma 

na mão a gente era homi que nem eles. Na segunda vez na hora que viru os caminha de policia chegar  eles 

se econderu e no mato e foru parar em casa, das outras vez era pouco policial e eles num tinha mais medo 

não...seu Pablo Pereira que era o presidente do sindicato aconselhava a gente para numa entrar em conflito 

com os policial, na época era o prisidente. 

 

D: Teve uma hora (em alguma vez, nas invasões) que você pensou que o negocio ia complicar? 

 
V: pensei...mas mandei eles arrudiar cum umas foice e eles ficaru com medo...tinha cinco 

policial...outro dia vei só o oficial de justiça e o delegado e gente saiu...quanto eles vinha a gente saia, 

depois voltada de novu...” 

 

Depois deste episódio (já em 1999) as ameaças diminuíram e já no ano 2000 o 

proprietário das terras Ubijaraja Arão procurou o Incra para iniciar o processo de venda 

da terra a partir dos tramites legais, todavia a tentativa não foi bem sucedida, uma vez não 

havia agua e pela lei a terra era considerada inapropriada para a “desapropriação” Valério 

Candido Pereira (42 anos, Presidente da Associação Quilombola) comenta “na época 

Fernando Henrique tinha assinado um decreto que só 
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era considerada terra produtiva quando tivesse agua para consumo humano. Então 

quando foi para ser desapropriada o geólogo não aprovou”. 

Uma vez que a tentativa foi frustrada, Maria do Solange Santos Silva (sindicalista) 

sabedora da situação na Macambira refletiu sobre uma nova possibilidade de terá acesso 

as terras. Segundo ela a negritude da população (materializada historicamente em 

comentários pejorativos por parte da população branca de Lagoa Nova como “negos da 

Macambira”) e os contatos com a mídia que apresentam algumas situações de sucesso no 

acesso a terra a partir de comunidades remanescentes de quilombo a despertou para tentar 

o acesso a terra através da transformação da comunidade em uma comunidade 

quilombola. Para tanto, ela começou a estudar e entrar em contato com outras pessoas e 

já nos ano 2000, reuniu os agricultores da Macambira, debaixo de “um pé de cajuero” e 

explicou para eles que haveria a possibilidade de eles terem acesso aquelas terras pelo 

fato da suas origens “quilombolas”. Para tanto a Solange Santos (juntamente com o 

Valério) deram início a um processo junto a Fundação Palmares, que culminou em um 

relatório antropológico “COMUNIDADE DE MACAMBIRA:DE “NEGROS DA MACAMBIRA” À 

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA” produzido 

pelo Antropólogo Edmundo Pereira (PPGAS/ UFRN) e teve como parecer conclusivo a 

recomendação para o reconhecimento como área “quilombola”. 

Dentre os pontos principais destacados pelo Pereira (2007) o antropólogo 

observou as origens históricas que levavam a Macambira à um território bem maior do 

que o atual (isto materializado em documentos do “tempo de Dom Percio”, que ainda hoje 

estão entre pessoas ligadas à comunidade) e as relações de clientelismo da população da 

Macambira com os “coronéis “ (mais especificamente com Emídio Arão) que dado o 

contexto intersocietário onde a comunidade estava envolvida, práticas como troca por 

animais ou até mesmos uma boa refeição, ou em troca de uma provável proteção, eram 

recorrentes entre os coronéis e a população menos abastarda, foram importantes aspectos 

para entender como se processou esta relação com a terra.Outro fato importante no 

relatório do Pereira (2007) são as entrevistas com os “troncos velhos” da Macambira 

(alguns morreram no período de pesquisa) que hoje constituem um patrimônio imaterial 

raro uma vez que hoje (7 anos depois da sua pesquisa, dado ao fato de alguns ou já terem 

morrido ou já sofrem mais consequências da idade avançada) há uma lacuna na elaboração 

do parentesco deste o ex-escravo Lázaro Pereira de Araújo 
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(fundador da comunidade). É interessante perceber que assumir esta nova identidade 

ainda é motivo de reprovação por parte de alguns uma vez que (dado o processo de 

estigmatização que historicamente a população tem sido alvo por parte dos moradores da 

Lagoa Nova, e até mesmo de comunidades vizinhas, com adjetivos como “os negro da 

macambira”) a negritude não tem sido vista ao longo de tempo com orgulho. 

Neste interim, embora a terra chamada de cabeça da Macambira esteja a alguns 

anos sem conflitos, há uma questão na justiça que tem atrasado o processo de legalização 

das terras. Iraedson Araújo (parente de Ubirajara Arão) hoje é o responsável, por parte da 

família, de requerer os direitos da terra ao norte da  Macambira. 

Paralelamente a este fato, nos últimos três anos (dada a demora com a legalização 

da terra) outro conflito tem se configurado em volta da mesma terra. Fernando Lopes 

Pereira (45 anos, líder do movimento dos Sem Terra) que participou da invasão em 1997, 

a partir de desavenças com o Valério (seu desafeto) vem ao longo do tempo tentando a 

legalização das terras por meio do movimento dos “Sem terra”. A dois anos este processo 

se aprofundou e tem se expandido, contanto com 56 famílias e segundo o Fernando 

conhecido como “Boneco” os demais agricultores não tão querendo entrar pra dentro do 

“movimento”, mas segundo ele a secretária já disse “venha pra dentro do movimento para 

ter direito a terra”. A seguir a entrevista com o Boneco  dá mais detalhes quanto a isto: 

D: o senhor tem trabalhado junto ao? 

B: Movimento dos Sem Terra; 

D: Como começou? 

 
B: De noventa e sete, uma grande propriedade aqui o pessoal se desenvolvendo e uma grande 

propriedade aqui...aí eu convoquei a dirigente do movimento dos sem terra para resolver isto aqui. Já temos 

uma boa parte de família trabalhando aqui na terra. Começou com 63 familias agora dentro do movimento 

mesmo só temos com 56 familias, num quere ir para dentro do movimento, mas a dirigente sempre avisando 

venha pro movimento que a terra vai ser liberada. 

 

D: quem ocupou no inicio? 

 
B: eu e mais uns três, juntamente com o sindicato, mas num deu certo, fomos ao Incra; depois 

destes dois anos pra cá a gente tá sentindo que a terra vai sair... 
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D: inicialmente foi pelo sem terra? 

B: não foi pelo sindicato; 

D: quem orientou para fazer pelos sem terra? 

 
B: Ninguém me orientou não, eu vi na televisão. E foi até a dirigente..Aurea Lucia...eu agora foi 

convocado para ser dirigente no Seridó. 

 

D: como se dá sua relação com os agricultores em relação a orientação? 

B: eu passo para ele o que eu pego lá de cima (de outros superiores); 

D: como era a Macambira (antes de 1997)? 

 
B: Era um lixo que ninguém queria...hoje a gente tem onde trabalhara sem pagar a conga...antes  a 

gente tinha que deslocar ainda pagava 40% (conga) na agricultura 

 

D: como se dá o processo de relacionamento entre os líderes aqui (você e o Vilma)? 

 
B: num sei nem explicar...Valério é dos quilombola, veio Solange, montaru um predo robaru o 

motor...depois de num dá certo pelo sindicato tentaru pelos quilombola também...a informação que eu tenho 

que pelo Sem Terra tá bem (para sair a terra)...pelo quilombola num sei falar... 

 

Com a chegada deste novo movimento, os ânimos se acirraram na comunidade e 

os dois líderes (Boneco do MST e Vilma dos Quilombolas) vem sendo cada vez mais 

tênue, inclusive com ameaçadas. 

 

 

Figura 68 – Felizardo Lopes Pereira “Boneco” (12.12.2011) [foto do próprio 

autor] 
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Nestes termos é interessante apresentar como vem se processando a dinâmica do 

movimento dos sem terra na comunidade em um passado recente. A cerca de três anos 

atrás a partir da liderança do Fernando Ferreira “Boneco” houve a construção  de barracos 

e de um auditório em partes das terras que vem sendo ocupadas (pelos agricultores desde 

1997). Boneco a partir de contatos com os tramites do movimento dos Sem Terra, 

mobilizou agricultores tanto dentro como fora da comunidade. Dentro, houve alguns que 

“saíram” do movimento dos quilombolas (impelidos pela promessa que a terra sairia mais 

rápido) e outros que vieram de fora (impelidos pela mesma promessa). No primeiro ano 

(hoje o MST na comunidade se encontra no terceiro ano) houve uma adesão significativa 

e me recordo que na chegada a comunidade me impressionei com o numero de barracas 

que estavam construídas fugindo o padrão de habitação normal da comunidade dentro das 

terras ocupadas. Ainda neste primeiro ano Boneco tem acesso a doação de cestas básicas 

(por órgãos públicos) para o pessoal do MST, fato este que “segurou o pessoal” dada a 

demora de meses sem um retorno quanto a terra. Neste inicio o acampamento foi montado, 

a bandeira (símbolo do movimento) foi hasteada e ao que parecia poderia sim ser mais 

um casos de sucesso de ocupação do movimento. Meses, entretanto, se passaram e dada 

a demora no processo, o descrédito foi tomando conta. Perceba que na entrevista acima 

realizada no ano de 2011, eram  mais de cinquenta famílias que estavam filiadas ao 

movimento, em época recente conversando com o líder do movimento ele me 

confidenciou que restam apenas 31 famílias hoje em dia. Este ultima ano, tem sido talvez 

um ano de decadência maior do movimento na comunidade e em entrevista recente com 

uma membra do movimento da comunidade (que deixei outro acampamento e veio para 

Macambira acreditando na promessa de Boneco de ter acesso a terra) ele comentou 

comigo que o acampamento está em decadência (isto apontando para alguns barracos que 

já estão desmontados) e que a causa maior é que o acesso a terra provavelmente não saíra 

pelo movimento. De fato, para quem se impressionava com os barracos montados a anos 

atrás e vê a situação atual (destes últimos meses) fica evidente a decadência. Em 

observações recentes ao acampamento, entranhei muito o cenário (lembrando quase uma 

cidade fantasma) e em conversa com uma moradora percebi que naquele dia ela estava 

quase sozinha no acampamento. Caracterizando então mais o cenário de decadência que 

vem passando o movimento atualmente. Uma moradora me confessou que não tem quase 

ninguém no acampamento e ela mesma está de mudança para outro acampamento. 
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Olhando então para este cenário chama a atenção o fato que as famílias da 

comunidade que estavam ligadas ao movimento, hoje parece que (a partir do 

desligamento) voltaram a manter relações com o movimento quilombola. Levantando 

então novamente a identidade de quilombola e acreditando que talvez o acesso a terra se 

dê junto a este movimento. Infelizmente uma vez que tais fatos estão se configurando já 

no período de termino da presente pesquisa (não há tempo para maiores aprofundamentos 

em relação ao retorno ou não a identidade de quilombola). Fica entretanto como sugestão 

para futuras contribuições acadêmicas. 

 

Apresentados estes aspectos, vale a pena pensar nesta altura olhar para as áreas 

das Macambira (I, II e III) e entender a construção de um cenário histórico, onde 

praticamente não se vês contribuições da Macambira (I) (a exceção de contribuições 

pontuais do Ausônio Machado, com o episódio da invasão das terras, divisão do território 

e formação do Sindicato lá no início) no desenrolar dos conflitos políticos ao longo do 

tempo. Nestes termos, nas principais atividades políticas (como saque a feira, associações, 

ocupação da área da cabeça) foram desenvolvidas pelos moradores da Macambira (II e 

III). 
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CAPÍTULO 7 - RELIGIÕES, FESTAS E IDENTIDADES 

 
7.1 Das novenas aos Padroeiros 

 
Antigamente não havendo uma maior participação da Igreja Católica na 

comunidade, as maiores celebrações religiosas se concentravam nas chamadas “novenas” 

realizadas periodicamente em diversas casas. Tais novenas eram caracterizadas pela 

presença de um público considerável, um sanfoneiro e por vezes até mesmo por fogos de 

artificio. Realizadas normalmente a noite, com uma periodicidade semanal, e organizadas a 

partir de uma mesa com algumas imagens (uma espécie de altar improvisado), momentos de 

prostação (onde durante a celebração os moradores se ajoelhavam) ao ponto de, por vezes, 

colocarem o rosto ao chão rezando 10 orações do Pai Nosso e 15 orações da Ave Maria. A 

sequencia liturgica desta novena não seguia uma ordem bem determinada e dado o fato de 

nesta época a maioria dos moradores não saber ler, a ordem sofria algumas variações. 

Durante tais orações havia o recolhimento de ofertas e depois a enfase maior eram nos 

chamados “benditos” (pequenos canticos) decorados que vem desde o mais antigos, sendo 

passado para os mais novos terminando em uma benção dada por um individuo que estivesse 

organizando a celebração. Tentando desenhar uma sequencia básica podemos afirmar que as 

antigas novenas seguiam a sequencia de algumas orações inicias (10 Pai Nosso e 15 Ave 

Maria, normalemente), seguida por um momento de oferta  e por fim pequenos canticos e a 

benção final. As novenas eram organizadas na casa de  João Daniel (região atual da 

Macambira III) e contavam com a presença de vários agricultores que viam de toda a 

comunidade. Nesta época a novena funcionava tambem como um espaço de sociabilidade 

uma vez que terminando os moradores passavam horas e horas conversando. Alem de tais 

reuniões, de vez em quanto (devido a ausência de um sacerdote na comunidade) a 

comunidade recebia pessoas que saiam sazonalmente para ensinar a bíblia ao pessoal da 

Macambira. Segundo Ausônio Machado Guimarães (80 anos, ex-vereador e agricultor) “meu 

pai era um omi muito católico e ia de vez em quando falar da Bíblia ao pessoal da 

Macambira...naquela época era muito diferente...”. Maria  Arlinda Felix “Dona Arlinda” (62 

anos, agricultora aposentada) afirma que “no passado não tinha Igreja e era difícil vim um 

padre...”. 

Dona Arlinda (na estrevista a seguir) destaca como se delineava o cenário 

religioso na comunidade: 
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A: Porque eles achava que a noveno só tava bem rezada se eles rezasse os dez Pai Nosso, o 

rusário era dez Pai Nosso, o terço era seis, aí eles achava que só tava bem rezado se eles rezasse. Era 

dez Pai Nosso com quinze Ave Maria com Santa Maria; 

 

A: agora eu acho que o terço mudou, só é um Pai Nosso, aqueles bendito. Mudou porque 

mudou mesmo; 

 

D: Antigamente como era as reza? 

 
A: era, chegava aquela pessoa para rezar, forrava aquela mesinha butava o santo, o povo 

rezava, em vez de rezar de frente para o povo, dava as costa; e aí aquela pessoa ficava de costa e o 

povo rezando aquela novena, aí ficava pelas costas das pessoas (risos)...era a coisa mais linda do 

mundo...depois dos Pai Nosso tinha as oferta, cantava uns bendito e depois era a benção, eu era 

novinha ficava sempre para tras era os mais vei...era lá no finado João Daniel. 

 

D: era perto de Manoel Daniel? 

A: era o pai dele. 

Nesta época, convém ressaltar que a religiosidade não se resumia aos momentos 

das novenas (ou até mesmo a visitas esporádicas a missas em Santana do Mattos ou Lagoa 

Nova), haviam ritos que eram praticados periodicamente na comunidade (principalmente 

me épocas de seca, o que não era tão difícil entendendo que a comunidade está localizada 

em pleno semi-árido nordestino). Dois ritos53 se destacavam como os mais praticados em 

momentos de seca. O primeiro e mais lembrado era o “rito do São Jorge” descrito como 

prática recorrente e que consistia em roubar a imagem de São Jorge, de uma determinada 

casa e rezar para o santo em uma outra casa, assim, a partir do roubo do santo, a chuva 

viria. Percebi que este rito era bem conhecido dos moradores antigos e alguns me 

apresentaram maiores detalhes (embora as versões nem sempre apresenta a mesma 

sequência. Virgínio Pereira da Silva (Tino de Valdemar) (50 anos, agricultor) comenta 

sobre o rito e faz uma discreta relação entre o fim da prática do rito e as novas terras do 

cabeça da Macambira que foram anexadas: 

Virino: Na época todu mundo passava fome e se não fosse esse sem terra aí (referencia a ocupação das 

terras na região chamada de cabeça da Macambira, e posterior legalização pelo processo de reconhecimento 

como comunidade quilombola), acho que não poderia existir ninguém aqui não... 

53 De acordo com  Durkheim (2003) os fenômenos religiosos podem ser classificados em duas categorias: As crenças e 

os ritos. As primeiras são estados de opinião e consistem em representações; os segundos são modos de ações 

determinados, são as regras de conduta que prescrevem como o homem deve ser comportar em relação as coisas 

sagradas. 
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Danilo: O que é que mudou tanto? 

 
Mudou a vida do pessoal era uma pobreza grande e hoje em dia num tem ninguém pobre... 

Antes o pessoal rezava muito para vim chuva? 

O povo antigamente ainda falava, esperava até o dia de São José, se passasse o dia de São José e não 

chover vamos roubar uma santa... 

 

Danilo: Como era isto? 

 
Virino: O povo roubava uma santa escondido e só entregava quando viesse aquela chuvada... 

Danilo: Isto era feito aqui na Macambira? 

Virino: A maioria da Macambira fazia isto... 

Danilo: No caso hoje num faz mais isto...? 

Virino: Não... melhorou muito...antigamente era difícil até dá um inverno bom... 

 
Ausônio Machado Guimarães (83 anos, ex-vereador e agricultor) também 

apresenta sua versão: 

Danilo: Como era o roubo do Santo? 

 
Machado: tinha roubava. Eu roubava da sua casa, roubava o seu. Aí nos vinha na sua casa e fazia uma 

festa para receber o santo de volta né. 

 

Danilo: Qual o santo que roubava? 

 
Machado: São José, gostava de roubar São José. 

Danilo: Como é? 

Machado: Se tinha São José na sua casa e aí eu ia lá e roubava São José, sem ninguém ver né. Quando fosse 

um determinado tempo, quando chuvia aí a pessoa ia entregar o Santo fazia uma festa bonita, para chegada 

do santo na casa. 

Danilo: Ainda tem isto hoje? 

Machado: Não. 

Um outro rito antigo praticado na comunidade em épocas de seca era o rito de sair 

em procissão pelos roçados e colocar água em cada cruz encontrada. Feito isto, a chuva 

viria. Sobre isto Amaurilda Daniel Pereira comenta que em época de seca o povo ia 
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em conjunto para os roçados e levando pequenos recipientes (semelhantes a um balde só 

que feito de outro material) procurava alguma cruz e quando encontrava colocava água. 

Assim acreditavam que a chuva viria para a comunidade. Quando me falaram a primeira 

vez sobre este rito comentaram que era um bom numero de pessoas que ia em procissão, 

com latas de agua para aguar cada cruz encontrada. Demonstrando mais do que um rito 

isolado, um fato social que envolvia, talvez toda a comunidade. 

Além dos ritos e novenas, (em épocas um pouco mais recentes) no passado não 

havendo a celebração de missas periódicas havia um grupo que se reunia na casa de dona 

Arlinda nos mês de maio, reunidos por ela em cumprimento de uma promessa que ela fez 

na sua infância. Outro acontecimento religioso (além dos apresentados) eram os 

casamentos e enterros. Em entrevista (a seguir) com a Dona Arlinda pude ter mais 

detalhes quanto à estes aspectos: 

D: Tinha missas aqui no passado? 

 
A:...era difícil, o povo ia para Lagoa Nova; 

D: Tinha capela aqui antigamente? 

A: Nunca teve 

 
D: Por que não tinha? 

 
A: por que o povu mais vei quando ia assistir a missa sempre era o povo mais veiai eu me lembro que o 

povo mais vei chamava a missa de santa missa. Aí antes de novo pade aqui tinha uma pade que vinha de 

Cerra cora, era difícil até vim pade...adepois pade Osaneio da Igreja de Lagoa Nova (RN), aí quando o povo 

num ia para Lagoa Nova chamava o pade para celebrar casamento aqui... 

 

D: aqui quem começou a rezar o mês de Maio54 foi a Senhora? 

 
A: Vai fazer trinta anos que eu rezo o mês de Maria, o mês de Nossa Senhora vai fazer trinta anos. Porque 

aqui só quem rezava era eu; 

 

D: Só a senhora, sozinha? 

 
A: Só eu quem rezava. Até tinha gente da família que dizia “Arlinda gosta tanto de rezar tú quer ser 

santa”, aí eu tinha um desgoto tão grande que até chorar eu chorava; aí chegou um dia que eu fui rezar 

 

54 
Minha pergunta foi originária de entrevista que fiz com o “Chimarra” que me informou que no passado 

que foi pioneira na introdução da Igreja na comunidade foi Maria Arlinda Felix “Dona Arlinda” que 

começou “rezando o mês de maio”, ou seja, um ciclo de novenas em prol de Nossa Senhora. 
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uma novena aí chegou um homi que tava assistindo a novena, porque as novenas de primeiro era rezada 

era dez Pai Nosso po povo mais vei; 

 

D: Por que a senhora começou a rezar o mês de maio? 

 
A: eu adoeci, eu tinha dez anos e dizia papai tá aparecendo umas prataformame aperriando, dizia papai me 

ajude, aparecia uns cachorro...umas pessoas que já morrero...aí diziam reze aí quando eu rezava pegavam 

o cordão de São Fernando e me jogava para cima das telhas...a pessoa dizia reze o pai nosso...eu rezeva e 

ele dizia que eu não merecia e eu dizia porque ele dizia por causa desta rudia que ela butou na cabeça; 

 

D: Rudia? 

 
A: sim ela chamava rudia de capela, aí essa pessoa me aperreou um ano. Aí eu fiquei doente maguinha, tão 

doente aí eu disse nossa senhora me dê minha saúde que eu vou rezar o pai nosso e as nove novena de nossa 

senhora, eu sei que eu melhorando e peguei a rezar, quando era o dia de são franciso, aí eu dizia para meu 

pai que eu quero rezar o terco que diz uma promessa, eu dizia para me livrar que tinha feito uma promessa, 

aí ele dizia ajeite a mesa para rezar... 

 

Aí eu apareci doente de novo quando eu casei, eu apareci doente de novo e me vi doente tinha os três 

menino pequeno. 

 

D: a Senhora se lembra o ano? 

 
A: Não mas foi quando eu casei eu tinha, eu tava com, com vinte e oito ano é mais eu disse nossa senhhora 

eu queria que a senhora curasse eu que eu queira cuidar do meus fi, aí eu fui para Igreja de São Fernando 

em Lagoa Nova aí eu peguei fui e tinha muitos altar dos santin e fui a todos os santis e fiz uma oração para 

eles dá minha vida e criar meus fi...nisso eu sai fiz umas oração saí, fui ao hospital depois (posto de saúde) 

e disse tô muito doente e me antendeu e disse “dona Arlinda, eu aqui não posso fazer nada pela senhora...” 

saí tão triste pisando em brasa, e pensei to quase desenganada deste dotor daqui. Eu sei que fui para Currais 

Novos...Aí todo mês de maio eu rezo, tem vez que vem gente, tem vez que não vem mas todo mês eu rezo; 

por que eu fiz uma promessa; 

 

D: como começou aquela capelinha foi dessa promessa? 

 
A: foi, foi em dois mil, mas sempre eu rezava dentro de minha casa 

D: Por que você fez a capela? 

A: por que eu tinha feito a promessa; eu me sinto feliz com a capelinha...Deus me amostrou aí eu fiz esta 

capela maior para caber todo mundo; 

 

Outro acontecimento ligado à religiosidade presente na comunidade eram as 

festas de casamento. Marcadas por toda um preparação e caracterizadas pelo 
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envolvimento de boa parcela (se não toda) a comunidade (hoje em dia, como veremos 

mais a frente, as festas de casamento ainda conservam esta característica envolvendo, 

mesmo com o crescimento, praticamente a comunidade toda). Arlinda dá detalhes a seguir 

em relação ao casamento: 

D: Casamento55? 

 
A: Mudou, de primeiro num tinha carro o povo ia a cavalo, na cidade de Santana do Mattos, os noivo ia no 

cavalo da frente e o povo ia acompanhando; o povo saia de 4 hora da manha e chegava aqui de 3 horas da tarde 

e quando chegava a festa já tava rolando e era as mesona. E iam jantar, num chamava janta não era o “café dos 

noivos” e todo mundo que tava ali comia. Todo mundo se alimentava, agora os casamentos vão luxando num 

carrim, os casamentos hoje são na Igreja de São Fernando; 

 

D: Como eram os casamentos? 

 
A:Era uma festa organizada aí o pade fazia aquele casamento ia embora e a festono ficava rolando, até o 

outro dia. Era uma coisa muito importante mais hoje a pessoa quer fazer as coisa do jeito que é mais não 

pode, por que dá muita briga, muitos vem na intenção de brincar direitinho e outros já vem na intenção de 

brigar; 

 

 

Figura 69 – Maria Arlinda Felix “Dona Arlinda” (11.05.2011) [acervo do  autor] 

 

 

 
 

55 
Perceba que as vezes retornava a mesma pergunta, de outra forma com o intuito se obter mais 

informações. 
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Um ultimo rito praticado ligado a religiosidade católica eram os enterros. Não 

havendo cemitério na comunidade e dada a precariedade tecnológica da época, os enterros 

eram realizados no cemitério de Lagoa Nova (RN) a partir de uma longa caminhada (que 

durava quase o dia todo), onde a partir de uma armação composta por galhos de arvore e 

tecido (algo parecido com as redes usadas hoje em dia no nordeste) vários homens se 

mobilizavam para carregar o defunto, juntamente com um numero considerável de pessoas 

que saiam acompanhando a equipe. A preparação do defunto tinha detalhes característico do 

imaginário do catolicismo popular da época, de acordo com Amaurilda Daniel Pereira (82 

anos, aposentada) uma vez que era normal para ser enterrado está na mão com o cordão de 

São Fernando, pois segundo ela quando se morre o morto passa por um rio e se não tiver o 

cordão de São Fernando, não passa para a outra margem do rio. Neste breve relato é evidente 

a influencia, mesmo não havendo durante muito tempo capela na comunidade, da doutrina 

católica na comunidade, uma vez que o padroeiro de Lagoa Nova (RN) (lugar onde eles iam 

de vez em quanto assistir a missa) é São Fernando. 

Hoje, consequência ainda deste periodo de novenas a maioria do moradores da 

macambira são católicos, embora que só recentemente, houve uma participação mais ativa 

da Igreja Católica com a criação de duas festas de padroeiro, missas mensais e a consequente 

construção de duas capelas (um em Macambira II e outro em Macambira III). Além dos 

católicos, a cerca de 10 anos atrás chegou a Igreja evangélica e também há uma prática 

isolada de práticas mágicas (segundo moradores, muito intensa no passado). Na Macambira 

de hoje se segue a sequencia de intervenção da Igreja Católica nas comunidades rurais de 

Lagoa Nova (RN –Brasil), onde o Padre de Lagoa Nova (Rivaldo) uma vez por mês realiza 

em cada comunidade. No caso específico da Macambira existem duas missas por mês uma 

vez que a Igreja considera a divisão política da Macambira em 3 (três) comunidades, 

Macambira 1 (um), Macambira (dois) e Macambira (três). “Jorião” Jorião Apolinário de 

Araújo (74 anos, agricultor) apresenta detalhes (a seguir) da presença católica na região: 

D: ...missas na Macambira? 

 
J: tem umas capela, construiu uma capela de Chimarra bem aqui em cima de nossa Senhora das Graças, ...e 

lá na Macambira III tem outra capela, aqui é nossa senhora (padroeira) lá é santa luzia...e estas capela tudo 

a gente festeja... 

 

D: só no final do ano (as missas)? 
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J: Não, meu fi, nesta capela aqui, o terceiro, a terceira sexta feira do Mês. Lá em santa luzia também tem, 

mas lá é nas quartas feiras...eu tenho uma cunhada que todas quinta feira vai rezar o terço lá (capela de 

nossa Senhora das Graças). 

 

 

 

 

Figura 70 – Seu “Jorião” (11.05.2011) [acervo do  autor] 

 
As missas são realizadas na Macambira 2 (dois) e Macambira 3 (tres). Na 

Macambira2 (dois) as missas são realizadas em uma pequena capela, construída a cerca 

de três anos, com cerca de 100 m² (de vão único), de cor amarela, com bancos novos de 

madeira, localizada em frente a casa de Fernando Pereira de Araújo “Chimarra” (62 anos, 

agricultor), agricultor que cultiva uma tradição familiar de devoção a Nossa Senhora das 

Graças e em homenagem a santa, construiu uma capela vizinha a sua casa. A celebração 

da missa segue o modelo tradicional descrito a seguir: 
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Tabela 10 – Sequencia da missa 
 
 

I. Ritos Iniciais 

 
• Canto de Entrada 

 
• Saudação 

 
• Ato Penitencial 

 
• Glória 

 
• Oração (Coleta) 

II. Liturgia da 

Palavra 

 
• 1ª Leitura 

 
• Salmo 

 
• 2ª Leitura 

 
• Evangelho 

 
• Homilia 

 
• Oração Universal 

(Profissão de Fé) 

III. Liturgia Eucarística 

 
• Preparação das Oferendas 

 
• Lavabo 

 
• Oração sobre as Oferendas 

 
• Oração Eucarística 

 
• Prefácio 

 
• Epiclese 

 
• Narrativa da Ceia 

 
• Anamnese 

 
• Oblação 

 
• Intercessões 

 
• Doxologia Final 

 
• Comunhão 

 
• Pai Nosso 

 
• Rito da Paz 

 
• Fração do Pão 

 
• Procissão para a Comunhão 

 
• Oração depois da Comunhão 

IV. Ritos Finais 

 
• Avisos 

 
• Benção 

 
• Despedida 
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Figura 71 - Capela de Nossa Senhora das Graças [acervo do  autor] 

 
A missa realizada na pequena capela dedicada a Nossa Senhora das Graças, é 

realizada na terceira sexta feira do mês e conta com a presença de agricultores mais 

velhos, que moram perto da casa do Fernando Pereira de Araújo “Chimarra” (62 anos, 

agricultor). A cerca de dois anos atrás Seu Jorião realizava um momento chamado por ele 

de “circo bíblico”, onde a partir um domingo por mês, reunia os moradores que moravam 

perto da capela para a realização de uma pequena cerimonia religiosa, caracterizada pela 

leitura de um pequeno livro litúrgico, enviado pela Igreja Católica para lideranças locais 

leigas. Segundo o Seu Jorião, esta cerimônia realizada no domingo não acontece mais, 

uma vez que houveram algumas desavenças com jovens que se reuniam para pratica de 

futebol em uma campo que fica vizinho a capela) “eles escolhiam logo a hora do 

circubíbrico para jogar bola...assim não dá prefiru rasgar a bibria...”. 

Ainda na Macambira 2 (dois) a Igreja organiza uma festa chamada de Festa de 

Nossa Senhora das Graças, festa realizada a cada fim de ano, e que conta com um público 

considerável oriundo das redondezas e segundo Fernando Pereira de Araújo “Chimarra” 

(62 anos, agricultor) “vem gente até de Natal para esta festa...dá umas cinco mil 

pessoas...”. 

“Chimarra” é outra liderança da Igreja Católica na Macambira (mais 

especificamente a II) onde a poucos anos atrás teve início outra festa de padroeiro, a 
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festa de “Nossa Senhora das Graças”. A seguir detalhes da entrevista realizada com o 

“Chimarra: 
 

D: queira entender como é que são as missas aqui, de quanto e quanto tempo tem missa 

aqui? 
 

C: rapaz as missa quando é no começo ano é controlado, mas quando é po fim do ano aí  

vão paras as festas eles dimininui um pouco, mas aqui tem missa de mês em mês; 

 

D: Quando são as missas? 

 
C: Na treis do mês, na terceira sexta feira do mês; 

D: vem da onde o Padre para rezar a missa? 

C: de Lagoa Nova; 

D: é padre Rivaldo? 

C: é Padre Rivaldo; 

D: Onde ele reza a missa? 

C: Na capela, aí fora; 

D: qual é o padroeiro daqui? 

C: é nossa senhora das graças; 

D: quando é a festa? 

C: começou dia 19 a 26 de novembro; 

D: como é a festa? 

C: vem uma banda. Tem barraca. Tem leilão. 

D: onde? 

C: aqui por tras... da minha casa; 

D: como é começo como? 

C: começa com a novena, nove noite..na capela... 

D: como são as novenas? 
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C: eles canta...celebra...bem bunito, começa rezando as novena bem bonita, começa  rezando 

o pai nosso depois faz uma caminhada...tem uma procissão nas primeiras noite, vem duns vizinhos 

que são mais distante até a capela...vem tudo de vela... 

 

D: vocês cantam o quê? 

 
C: o hino de nossa senhora das graças. Dos santos; 

D: é de noite? 

C: é de tardezinha; 

 
D: e nas festas o que é que tem (Depois da procissão)? 

C: tem as bandas, este ano vei o mi e cavalo de aço; 

D: o povo vem da onde? 

C: vem de natal, de Mossoró, do sul de São Pablo... 

D: quais as musicas que canta na procissão? 

C: os benditos; 

 
D: como são os benditos? 

C: tá lá na capela; 

C: aqui deu quase cinco mil pessoa (na festa de nossa senhora das graças); aqui dá quase 2 

mil pessoa no tornei, de bola. 

 

D: quando é o torneio? 

 
C: dia 21 de novembro, deu trinta e um time; 

D: como é o torneio? 

C: tem premiação, quase 600 real, para dividir...aí tem o bolo o bolo da festa..recarda um 

dinheirinho, aí tem o que mais...tem um jantar no dia 25, caiu numa sexta feira; 

 

D: é aonde o jantar? 

C: na quadra; 

D: quantas pessoas dá no jantar? 

C: umas 100 pessoa; 

D: por que o padroeiro é nossa senhora das graças? 
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C: por que escolhi; 

D: por que? 

C: por que por uma parte é a mae de nosso senhor e por outra é a esposa de são josé... 

 
C: essa capela eu fiz por conta própria, porque papai era devoto e falava em fazer uma capela, 

mas minha mae era muito segura e então eu butei isso na cabeça e disse que só ia morrer quando 

fizesse uma capela (promessa feita); 

 

A Festa de Nossa Senhora das Graças tem o foco nos moradores da Macambira 

dois (2), uma vez que em Macambira 3 (três) há uma outra padroeira (Santa Luzia). A 

Festa de Nossa Senhora das Graças se inicia com uma pequena cerimônia chamada de 

procissão que se inicia a cerca de 2 quilômetros da casa do Fernando Pereira de Araújo 

“Chimarra” (62 anos, agricultor) (em frente a casa do patriarca da família Silvino) e 

conclui-se na capela em frente a sua casa. Esta cerimônia é realizada ao final da tarde e 

segurando a imagem da Nossa Senhora das Graças (retirada da casa da capela para este 

fim) os moradores caminham segurando velas e prestando devoção a imagem durante o 

caminho. Uma vez terminada a procissão, os moradores seguem a seqüência da festa com 

a celebração da missa e posterior a parte social. 

A parte social pode ser dividida em duas etapas: A festa de forró e o campeonato 

de futebol. Em relação a festa a mesma é realizada em um amplo espaço localizado 

vizinho a casa do Chimarra, com cerca de 500 m², com o piso em cimento, aberto, e com 

um local elevado onde as bandas realizam seus shows. As bandas contratadas 

normalmente são bandas de forró (em estilo pós-moderno) e em tais eventos são 

responsáveis por reunir um grande concentração de jovens das redondezas. De acordo 

com informações de moradores de outras comunidades “hoje em dia o povo num tem 

mais medo de ir a festa na Macambira naum [...] antes ninguém ia...”. 

Na Macambira 3 (três) se realiza a festa de Santa Luzia, festa de proporções 

menores do que a realizada na Macambira 2 (dois), porem mais antiga. Arlinda, comenta 

sobre como se dá a festa de padroeiro na Macambira (III) a seguir: 

D: como começou a festa de padroeiro? 

 
A: aqui num tinha padroeiro e começou por que tinha uma tia minha que mora em Natal e perguntaro se 

tinha alguém aqui rezava o mês de maria ele disse para mulher tem minha irmã; aí a mulher disse então 
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eu vou doá a padroeira de lá, sé é ela que reza, a minha irmã disse só, então eu vou comprar a padroeira  

de lá, Santa Luzia; Eu vou doar a padroeira do sitio Macambira do meu lugar Serra de Santana... 

 

D: ela comprou 

 
A: ela comprou, meu filho foi lá Pablo e mandou por meu filho 

D: foi em que ano? 

A: foi em 2001..faz onze ano... 

 
D: e a festa de padroeira começou quando? 

 
A:.num tinha festa era só as noveninha, começou a festa da padroeira mesmo aqui faz três anos, faz três 

anos que começou a festa mesmo; 

 

D: como é a festa de padroeiro? 

 
A: a festa daqui é assim, começa a festa são três noites de novenas, de primeiro era nove, faz dois anos que 

faz o trino, no derradeiro dia o padre vem celebrar a missa, o padre vem celebrar a missa com os ministros 

deles os missionário. Vem com ele reza a missa confessa o povo depois vai embora e a festa fica rolando; 

 

D: é uma  missa normal? 

A: sim é uma missa normal 

D: como é a procissão? 

A: A procissão a gente vai visitar uma família eu peço para visitar uma família, nos vamos com a 

procissão e a padroeira até a casa da pessoa, num canto rezam, no outro canta um bendito; 

 

D: tem alguma reza específica? 

 
A: reza normal de Santa luzia o canto...o bendito de santa 

 
“O santa luzia pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos e a luz” (cantando) 

D: por que é santa luzia a padroeira? 

A: no meu prazer que eu queira eu ia colocar nossa senhora Arlinda, mas como ela fez a promessa e 

doou ela então é ela; 

 

D: pelo querer da senhora seria Arlinda? 

A: é 

D: depois que termina a procissão começa a festa com as bandas? 
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A: é, depois começa a festa e cada um tem as barraquinhas para vender...as bandas vem a só o milho e 

uma banda que tem ali...me esqueço...sempre quem vem tocar as festas aqui é Luiz Carlos... 

 

A festa tá melhorando de três anos pra cá...por que o povo pegou a acreditar...e o povo diz que vai pra 

festa que é a protetora dos meus olhos...eles tão valorizando eles dão alguma coisa e tão vendo que estou 

fazendo alguma coisa ... 

 

“D: financeiramente melhorou? 

 
A: melhoró antigamente o povo era muito sufrido, passava muita necessidade, ninguém ve mais uma pessoa 

aduecer e num ter mais assistença; 

 

A partir de uma doação da imagem de santa Luzia por  uma ex-moradora da Serra 

de Santana (por causa de uma promessa feita) a Macambira III recebeu sua padroeira. 

Dona Arlinda tem sido a pessoa responsável por organizar a festa, que segundo ela 

(embora a imagem tenha sido doada a uma tempo razoável, foi só nos últimos anos que a 

festa tem sido organizada. A festa de padroeiro é semelhante ao que é feito na Macambira 

II, caracterizada por: a) Novenas; b) Procissão (três idas); c) Missa; d) Festa de Forró e e) 

Campeonatos de futebol. O cenário da comunidade se altera significativamente na época 

da festa de padroeiro, dentre outros aspectos pela presença de diversas barracas que são 

montadas em frente ao prédio da Associação Agrícola. É interessante perceber que esta 

festa, embora recente tem mobilizado a  maior parte da Macambira III, com uma 

programação voltada para os mais velhos (normalmente as novenas, caracterizadas por 

uma programação simples composta pelos benditos, pelas rezas e a procissão) e uma 

programação voltada para os mais jovens (festa de forró e campeonatos). Nestes termos 

percebo que a festa envolve praticamente toda a comunidade. Nesta altura, vale a pena 

destacar que na Macambira (I) não existem padroeiros (embora que nesta porção da 

comunidade, exista um predomínio de católicos) nem Igrejas (nem católica, nem 

evangélica). Este fato se deve ao meu ver a proximidade (geográfica) que a mesma tem 

das outras comunidades (como Mar Vermelho e Buraco de Lagoa). Culminando, assim 

com a opção por vezes de participar dos aspectos religiosos de ambas as comunidades. 

Hoje em dia os casamentos (assim como era no passado) são um acontecimento 

que envolve a maior parte da comunidade. Não ser convidado para um casamento na 

comunidade é uma desfeita e esperam (por mais que morem vizinho) que se entregue um 

convite. De dois a três anos é o tempo que normalmente se programam para 
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organizar a festa de casamento. “Forró de Casamento” é o nome dado a parte social da 

festa, caracterizada pela presença de uma banda de forró da região, muita carne 

(normalmente matam boi, carneiro e galinha) e bebida. No inicio da pesquisa pude 

acompanhar a comunidade se preparando para participar de um casamento. Na época me 

recordo de ver a comunidade (quase toda) parando para se preparar para a festa. A parte 

religiosa da festa geralmente é destina ao pároco de Lagoa Nova (RN) Padre Rivaldo e 

composta de uma sequencia litúrgica que culmina na troca de alianças e os votos de 

fidelidade dos noivos. Segundo moradores, nos casamentos realizados antigamente os 

cavalos predominavam, hoje se vê muito carro e moto. 

Um ultimo aspecto relacionado ao catolicismo está relacionado ao lugar onde se 

enterram os mortos. Nestes termos, percebi que ainda hoje não se tem um cemitério 

exclusivo para a comunidade, sendo então o cemitério de Lagoa Nova (RN) o lugar ainda 

destinado para o enterro, bem como a Igreja de Lagoa Nova (RN) onde o corpo é velado. 

Dado o fato de ser muito recente a construção das Igrejas na Macambira, no período de 

pesquisa não tive oportunidade de ver algum corpo sendo velado, todavia, percebo que a 

tendência é o uso das Igrejas (recém construídas) da comunidade como lugar para este 

fim. 

7.2 Assembleia de Deus e movimento evangélico 

 
Na região da Macambira II há também uma pequena Igreja Pentecostal da 

Assembléia de Deus, frequentada por um grupo de evangélicos que moram próximo a 

Igreja (família Rodrigues) e por parentes que ocasionalmente frequentam a Igreja. Os 

cultos são realizados mensalmente, contando com a presença de um pastor que vem de 

Lagoa Nova (RN). As cerimônias religiosas se iniciam a partir de um momento de oração, 

passando para um momento onde cantam musicas de um pequeno livro  chamado “harpa 

cristã” e posteriormente o Pastor inicia uma preleção com base em um livro da Bíblia. 
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Figura 72 – Prédio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus [acervo do  autor] 

 
Em relação aos casamentos (entre os evangélicos) os mesmos são realizados na 

sede da Igreja no município de Lagoa Nova (RN). O numero de evangélicos ainda é 

pequeno na comunidade, se reduzindo aproximadamente 10 pessoas da família 

Rodrigues. Em relação aos enterros dos evangélicos os mesmos são realizados no 

cemitério, com uma diferença maior de não passar pela Igreja, sendo o corpo levado em 

comboio direto para o cemitério. 

 

 

7.3 Rezas, curas e magia 

 
Para entender como se processam alguns aspectos mágico-religiosos na 

comunidade, antes de qualquer coisa é interessante observar a  diferenciação  que autores 

que trabalham com o catolicismo popular brasileiro fazem ente “curandeiro” e 

“bezendeiro”. Segundo consta o curandeiro é caracterizado pela posseção, ao passo que 

o bezendeiro (ou rezadeiro) tem sua figura ligada ao catolicismo popular (BRANDÃO, 

1980). Rolim (1990) por sua vez faz a diferenciação a partir do uso de elementos da 

natureza. Segundo o autor o rezador é aquele que reza a pedido dos outros, sendo 

considerado por eles como alguém que tem um dom especial. Já o curandeiro é aquele 

que combina a reza com remédios caseiros (muitas vezes produzidos por ele). 

Três mulheres de destacam como bezendeiras na Macambira, a primeira mora no 

começo da Macambira (III), conhecida como Dona Arlinda, e outras duas moram já 

próximo ao final da Macambira (III), Dona Maria das Neves Felipe e sua filha Aumira 

das Neves. 
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O ato de benzer é composto por uma sequencia de movimentos em um tempo 

médio de 10 minutos. Inicialmente é feito o “pelo sinal”, ou seja, em uma sequencia de 

gestos na é colocado o dedo polegar sobre a testa são feitos movimentos em forma de cuz 

com as palavras (em voz baixa) “pelo sinal da santa cruz, livre-nos Deus nosso senhor 

dos nossos inimigos”. Este ato é seguido pelo sinal da cruz, ou seja, é feito um movimento 

com a mão de cima para baixo e depois da esquerda par direita com as palavras “em nome 

do pai do filho do Espírito Santos, amém”. Uma vez concluída esta sequencia a 

benzendeira segura os três galhos e começa a balança-los em movimentos sequenciais em 

formato de cruz recintando a oração do pai nosso, ave Maria e salve rainha. Segundo a 

benzendeira Dona Aumira quando os galhos murcham o ato termina.  A uma influencia 

do gênero no processo, segundo Aumira se for homem quando cura mucha apenas um 

ramo, se for mulher murcham dois galhos. 

Normalmente são crianças que são benzidas por que é em crianças que se pega 

uns tipos de mau olhado chamado quebrante, caracterizado pelo ato de ficarem 

impressionadas, ou o cauvento, onde a criança defeca verde a partir de um susto que ela 

teve, segundo a benzendeira se não for benzida ela poderá morrer. 

 

 

 

 

Figura 73 – Aumira com os galhos na mão para benzer (Macambira III, 

11.04.2012) [acervo do  autor] 
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A: O povo só fazia benze...e parece que o povo tinha mais saúde... 

D: Benzia com o quê? 

A: era feito com ramo de mamona, 

D: Por quê? 

A: Por que naum tinha manjericão...arruda. Hoje é feito com arruda, manjericão, pinhão... 

D: Como é feito? 

A: Com mamona (balançando um galho em movimentos em formato de cruz), faz um pai nosso, as 

ave Maria, salve rainha. Faz o sinal da cruz. Tem gente que melhora [...] demora quanto tempo, uns 10 minuto. 

Quando a pessoa tem algum coisa o ramo mucha...Se for home só mucha uma se for mulé mucha duas. São 

três ramos... 

D: Por que três? 

 
A: Dois da doença e um da saúde. A pessoa vai curando e a doença vai passando por ramo. Na hora 

que mucha a doença passou por ramo. Quando murchá porque se num muchá é por que num tá doente... 

 

D: Recebe alguma coisa? 

 
A: Um pacote de feijão, macarrão... 

D: Quem mais procura? 

A: É criança. Por que criança dá quebrante, é um tipo de mau olhado, a pessao se admira... 

D: E como é que bota o quebrante? 

A: É no olhar, se achar pegar bota... Aí adoece...Mandou benzer e ela ficou boa...Para fechar a cura 

tem que ser três veiz [...] Quando a criança tem um susto é cauvento. Ele fica obrando (defecando) verde...Eles 

cura butando os pezim na porta. Aí reza da mesma forma que reza os quebrante.Aqui benze para quebrante, 

dor de cabeça, sol da cabeça (uma quentura na cabeça). Se passar por cima do menino, para inquiçá em cruz 

três veis para lá e para cá e ele fica bom. Reza naum só passar por riba... 

O ofício das benzendeiras é algo bem visto na comunidade e não é tão incomum de 

vez em quanto ver alguém sendo benzido. Dona Maria das Neves Felipe (mãe de Aumira) é 

outra benzendeira procurada na comunidade. Segundo ela a prática é eficaz e a cura é através 

do poder de Deus. Além da mãe e da filha, Dona Arlinda também é destacada pela população 

local como bezendeira, ela entretanto é mais discreta quanto a esta prática. 
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Alem das três benzedeiras citadas, havia uma outra senhora que morava no limite da 

Macambira III, que era procurada para benzer. Segundo moradores (no passado) haviam dias 

que sua casa não dava para comportar tanta gente que a procurava. A cerca de um ano e meio 

atrás estava na comunidade, quando recebi a notícia que ela havia morrido. Esta noticia 

correu a comunidade dada a brutalidade da morte, uma vez que foi seu próprio filho que a 

matou a golpes de vigota de concreto. 

Até pouco tempo, próximo ao cabeça da Macambira, seu Percio era o  responsável 

por um terreiro. Este senhor era descrito como uma pessoa de fora e reservada. Segundo 

moradores vinham pessoas de fora da comunidade para se consultar com ele, morando 

uma pequena casa, que funcionava como centro localizada na Macambira III. Não 

havendo hoje um terreiro há uma senhora que de forma discreta (e não oficial) tem alguma 

relação com tais práticas, seu nome é Iane “dos Silvino”. Alguns comentam que ela tem 

um pequeno quarto, na sua casa onde há uma mesa com várias imagens que ela recebe os 

espíritos guia. Chimarra, tio de Iane, foi quem me passou as melhores informações: 

D: Tem alguém por aqui (Curandeiro)? 

 
C: tem um sobrinha minha Iane que tá aprendendo a baté Xangô; 

D: aqui na Macambira mesmo? 

C: sim; 

 
D: o que é bater Xangô? 

 
C: é quem se manifesta, vão para um canto e se manifesta e chamando por que já morreu, 

um tal de zé pilintra, jurema preta... 

 

D:quem ensinou? 

 
C: ela aprendeu em Currais Novos; 

D: não foi por aqui não? 

C: não; 
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Figura 74 – Iane Silvino (Sobrinha de “Chimarra” que estava aprendendo a 

bater changô) (Macambira II, 05.02.2012) [acervo do  autor] 

Em entrevista com Iane (embora estivessem me alertado que ela não fala a respeito) 

com alguma insistencia ainda consegui obter algumas informações sobre tais práticas na 

comunidade. Iane por sua vez comenta que além de seu Percio (que saiu da comunidade) 

havia outra pessoa (antes dela) que também saiu da comundiade, a seguir detalhes da 

entrevista com Iane: 

I: Quando a gente ia a mãe de Santo ele cantava. 

D: Tinha algum animal, ritual? 

I: Só na mesa branca. 

D: ...Como é? 

I: Ela reza assim esse povo sabe 

D: o que tanto? 

I: todo tipo de doença pode rezar 

D: Tem algum mês para isto? 

I: não, fazia direto aqui, ela paga licença; 

D: A senhora poderia fazer? 

I: não porque não tem licença. Ela tava desenvolvendo; 

D: Vinha muita gente de fora? 



183  

I: Vinha, vinha... 

 
D: Tinha um Percio aí, gostaria de 

entrevistar? I: Ele num tá mais aí; 

D: Tinha que ter licença (tentando voltar o assunto) ela tá aqui ainda? 

I: tá naum, foi simbora...por causa da familia dela (esposo morreu). 

D: Tem muita gente que segue aqui? 

I: o povo num sabe nem o que é isso. 

 
Uma vez que não obtive tanto sucesso junto a Iane, me informaram que o motivo 

principal (além do fato que a mesma ainda está aprendendo) é pelo fato da mesma ainda 

não ter registro e caso atuasse oficialmente como um terreiro poderiam culminar em 

implicações legais. 

Tentando então entender a realidade do curandeiro na Macambira percebo que nos 

dias atuais tais práticas estão limitadas a idas a outras comunidades ou (caso haja essa 

abertura) tentar uma iniciativa junto a Iane. Percebo também que não é um assunto tão 

fácil de ser abordado na comunidade. Em entrevista com uma senhora ao comentar sobre 

estes aspectos ela me prendeu e disse que isto não é coisa para si falar. Em meio a este 

contexto, entretanto há comentários acerca de um número de pessoas que no passado 

faziam isto na comunidade, segundo informações “isto existia entre os troncos vei”. 

 

 
7.4 Festas, forró, baralho e visitas 

 
Antigamente as festas eram realizadas apenas entre membros da própria comunidade. 

Sanfona e barris de cachaça eram dois elementos que estavam sempre presente nas festas 

antigas. Segundo Manuel de Julieta antigamente as festas eram bem mais simples, se 

reuniam em uma palhoça, a luz de lampião e sanfona, dançavam a noite inteira e bebiam uma 

bebida alcoólica que vinha em uns tambores de madeira. Amaurilda Daniel Pereira lembra 

com nostalgia das festas de antigamente na comunidade, segundo  ela hoje mudou muito, 

antigamente não haviam brigas e as festas eram regadas a bebida, forró e sanfona. No 

passado não havia um período fixo para realização das festas e neste 
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contexto se destacavam as festas de casamento, caracterizadas por um bom numero de 

pessoas. Antigamente, estas festa da Macambira tinham uma característica de serem 

praticamente fechadas a moradores da comunidade. Não havia, vale salientar, uma proibição 

para pessoas, entretanto, poucos se aventuravam a ir as festas da Macambira. Dentre os 

motivos apresentados pelos moradores de fora (na faixa dos quarenta/ cinquenta anos) os 

motivos eram ligados ao fato de considerar a comunidade um lugar de gente “bruto” e 

“pobre”. 

Hoje em dia a situação é outra e em uma festa que visitei um dos fatores que me 

chamou atenção foi o número de carros estacionados ao lado do evento. Os moradores de 

comunidade vizinhas me confirmaram que hoje as festas da Macambira são vistas de maneira 

diferente. A própria infraestrutura das festa mudou, segundo informações na festa de 

padroeiro do ano passado, veio uma banda famosa “Só o Mi” do Ceará, para a Macambira, 

atraindo gente de todos o cantos. 

Atualmente a exceção da festa da padroeiro (apresentada nos itens anteriores) não 

há uma festa que se tenha uma época fixa. Assim sendo, existem anos que é comemorada a 

Festa de São João com a presença de bandas de forró e existem anos que a festa de São João 

se resume as fogueiras que são acessas em frente as casas e alguns fogos de artifício. São 

Percio de forma semelhante ao que ocorre no São João, as vezes é comemorado com bandas 

e as vezes é uma festividade resumida as casas. Nestes termos vale a penas ressaltar que 

quando existem as festas da Macambira são muito bem frequentadas (tanto por pessoas de 

dentro da comunidade, quanto de fora). Na época de inicio da pesquisa estive presente em 

um destes forros que se realizam na comunidade. O cenário não deixava nada a desejar as 

festas realizadas nas grandes cidades, com a presença de jogo de luz, boa estrutura de palco 

e som, Em meio a um repertório composto pelo que tinha de mais novo no segmento. O 

espaço se tornava pequeno para tanto gente. Alguém me explicou depois que as festas de 

hoje na comunidade são muito bem frequentadas pelo pessoal fora. 

Sem ter uma periodicidade definida o bolão de vaquejada é outra festividade que 

ocorre na comunidade. Este evento hoje ocorre vizinho ao casa de farinha da Associação 

Quilombola, na Macambira III e consiste na derrubada de um boi, em uma faixa determinada, 

a partir de dois homens a cavalo, que vão levando o animal até uma 
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determinada área e ali um dos homens tenta derrubar puxando em seu rabo. Quem derrubar 

mais animais é premiado. 

Outra festividade (que não obedece a um calendário fixo) é o chamado “forró de 

Casamento”. Talvez seja esta comemoração um traço marcante na comunidade,  com  raízes 

em um passado remoto e hoje (com a melhoria nas condições matérias de vida) tem 

mobilizado praticamente toda a comunidade. O forró de casamento normalmente é realizado 

a noite, com um jantar para os convidados, ao som de um grupo de forró. Neste evento é 

comum na Macambira se esperar que a maior parte da comunidade seja convidada. Segundo 

informações, mesmo sendo vizinho, há a expectativa de receber um convite e não ser 

convidado é uma grave desfeita para eles. Dois a três anos é o período médio que se 

programam para realizar a festa e menos que isto corresse o risco de deixar a desejar em 

algum aspecto. 

Em relação ao lazer semanal, há um forte movimento de jogos de baralho, nas noites 

da comunidade (principalmente aos fins de semana). Além das casas, o anexo do prédio da 

Associação de Agricultores da Macambira III, é um dos locais preferidos para prática. 

Normalmente os jogos se realizam em uma mesa coberta com uma toalha com todos os lados 

repletos de cadeiras e com uma garrafa de café (para não cochilar). Nestes jogos atualmente 

tem se apostado desde quantias em dinheiro a bens materiais. É interessante perceber o nível 

de concentração empregada nos jogos, para não perder a jogada, eles desenvolveram um 

método de urinar em uma garrafa PET (cortada pela metade) colocada em baixo da mesa. 

Duas modalidades de jogo são as preferidas: Pif Paf e Pé Duro. No Pif Paf, são distribuídas 

nove cartas para cada participante e o resto (normalmente se usa dois baralhos de 52 cartas 

com os coringas descartados), se jogando de 4 a 8 pessoas. O objetivo central do jogo é se 

formarem sequencias de cartas (sendo baixadas a partir das sequencias de 3 ou mais cartas) 

ou cartas semelhantes de naipes diferentes. Quem baixar as cartas primeiro (ou seja, está 

com todas as cartas em sequencia ou repetidas de naipes diferentes) ganha o jogo. Os jogos 

na Macambira são tão intensos que alguns viram a noite (com o dia), jogando sendo a mesa 

composta (as vezes) também por mulheres. Ano passado um homem me confessou que 

separou da mulher, depois de ter dado três surras nelas, para que ela parasse com o vício de 

jogar baralho (e não ter funcionado). Vale a pena destacar que nem todos se agradam das 

noites de baralho uma  vez que isto vem acontecendo mais de uns anos para cá. Certa vez 

conversando com Dona 
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Arlinda (Macambira III) ele comentou comigo a chateação que ela tem com algumas noites 

da comunidade, onde até longas horas estão fixados no baralho e na bebida. 

Outra forma de lazer é a própria visita a casa de um parente próximo. Nestes termos 

a casa assume um papel de centro de sociabilidade. Durante a semana (em alguns momentos) 

e principalmente nos finais de semana é na casa que os parentes se encontram para uma 

conserva mais prolongada, assistir novela (hoje praticamente todas as casas tem televisão) 

ou até mesmo fazer uma boa refeição. Ainda em relação aos finais de semana, são neles que 

por vezes se encontra na comunidade (mais em Macambira III, no anexo do prédio do Núcleo 

de produtores agrícolas da Macambira III) jovens com o som alto (geralmente com músicas 

de forró com duplo sentido), carros abertos e cerveja e aguardente a vontade e as noites o 

jogos de baralho. Vilmario foi casado com uma mulher que tinha esta prática (baralho) 

contínua e segundo ele um “vício medonho”. Aliado a esta prática por vezes eles saem de 

uma destes jogos e vão até o prostíbulo local (escondido e próximo ao prédio da Associação 

da Macambira III), lá percebi um certo medo em termos de fiscalização, só resolvido quando 

o Valério explicou que era uma pesquisa, podiam ficar tranquilos. Com a recente limpeza de 

terreno destinado a um campo de futebol (tanto na Macambira II, quanto III), percebo que 

esta prática tem gerado um momento de sociabilidade, principalmente nos finais de semana 

e limitado apenas ao gênero, masculino. 

 

 
7.5 Refletindo sobre identidades locais 

 
 

Nesta altura convém voltarmos ao assunto da identidade antes de partir para uma 

conclusão maior. De maneira não tão diferente ao que se observa em outros 

acampamentos pelo Brasil afora (com alguma exceções) há uma certa uniformidade em 

símbolos que tem caracterizado a identidade dos Sem Terra. Na Macambira talvez a 

bandeira (que fica em frente ao auditório, armada por um galho de arvore em uma altura 

de 4 metros aproximadamente), onde cada aspectos da mesma tem um sentido específico, 

foi o que ao meu ver, juntamente com os aspectos construtivos característicos do próprio 

acampamento (com barracos de madeiras e lona característico) mais tem simbolizado (isto 

evidentemente além da ausência de terra) esta realidade. Não percebi entre eles bonés, ou 

maiores referencia ao hino, aspectos estes presentes em outros locais pelo Brasil afora 

(CRUZ & BENDJOUYA, 2007). De 
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qualquer forma, é na ausência da terra que se entendem como membros de uma realidade 

em comum e é a partir deste aspecto (muito mais que amor pela causa, ou qualquer outro 

símbolo e aspecto) que a comunidade Sem Terra local tem nutrido o sentimento de 

comunidade. Prova evidente deste aspecto é que com a demora (já 3 anos) sem conseguir 

avançar com o processo junto ao Incra, em época recente percebo uma certa desagregação 

do acampamento, para não dizer abandono. O líder do movimento comentou comigo que 

das mais de 50 famílias, neste ano resta penas 31. O motivo maior de acordo com conversa 

que tive com a maior parte dos habitantes do acampamento não foi outra senão “deixar o 

acampamento, por que a terra não vai sair”. Há nestes termos uma características 

estrutural dos Sem Terra que talvez contribuía para este processo. Diferentemente do que 

acontece com o pessoal que faz parte do movimento quilombola (que já vem ocupando a 

terra a algum tempo e trabalhando na mesma) o movimento dos Sem Terra da Macambira 

tem uma ação mais voltada para ocupação em si do território do que da exploração da 

terra (aliado a esta fato apenas 40% estão com terra disponível para plantar). Ou seja, não 

que eles não estão dispostos a trabalhar, mas esperavam que o processo de acesso a terra 

saísse junto ao INCRA (Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para que a 

partir daí pudessem de fato trabalhar de maneira intensiva na terra. Este fato também pelo 

que entendo tem uma ligação a realidade que a maior parte terra já estava ocupada pelo 

pessoal que faz parte do movimento quilombola (antes do MST se instaurar) e quem saiu 

do movimento quilombola e aderiu aos Sem Terra, foi na esperança de talvez se aliar a 

um movimento que garantiria a terra mais fácil (uma vez que mesmo na época atual a 

posse definitiva do terreno ainda não foi conseguida). Uma vez o tempo avançando e os 

agricultores percebendo que provavelmente a terra não irá sair, o abandono, o desanimo 

e por que não dizer uma desarticulação total na comunidade Sem Terra, se instaurou ao 

ponto de atualmente há quem possa dizer que o movimento está saindo da comunidade. 

Em relação ao movimento quilombola recentemente em uma conversa com 

professoras da Escola Municipal São Luiz percebi uma interessante realidade que tem se 

configurado na Macambira. Há pelo que tenho percebido o crescimento de um sentimento 

de valorização de pertencimento a uma comunidade remanescentes de quilombos. 

Aspecto este que tem valorizado a sua negritude e contribuído para mitigação de um 

problema histórico que contribuiu para formação da sua fronteira étnica (BARTH, 2000), 

que é o preconceito oriundo de uma região do estado do Rio 
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Grande do Norte, marcada por população de maioria branca (e ao me ver preconceituosa). 

Ou seja, a negritude que por vezes no passado se via refém de uma barreira intersocietária, 

hoje, todavia pode ser verbalizada e valorizada (até para os de fora, como é o meu caso) 

Penso ainda ser um tanto incipiente tentar olhar de forma mais profunda para 

aspectos mais práticos ou símbolos56 que (como ocorre com os sem terra em relação à 

bandeira, camisa, hinos e outros) possam marcar esta identidade. Nestes termos (tentando 

apresentar algo), percebo entretanto (na falas de alguns) que o nome  de Lázaro como ex-

escravo é lembrado pelo moradores como homem responsável pelas primeiras ocupações 

naquela região, os levando a um certo sentimento de comunidade, outro aspecto é a cor 

da pele (que pelo fato de ser um tanto escura, embora que existam exceções, termina sendo 

um fator que se soma a sua negritude) e vejo que é no dia a dia do roçado (ocupado à cerca 

de quinze anos atrás) que talvez se esqueçam por hora de suas famílias específicas 

(Daniel, Firmino, etc.) e se reconheçam a partir de um certo senso de comunidade. 

Olhando então para o contexto onde a comunidade se observa uma situação 

histórica, onde os negros da macambira por anos vem tentando lutar para não se 

desvalorizar sua evidente negritude, devido (talvez) a uma provável necessidade de 

aceitação em uma sociedade onde o preconceito tem sido evidente. Nestes termos,  penso 

que posso falar com alguma propriedade uma vez que como pesquisador cresci na região 

(membro de uma família de origens brancas, tanto de Currais Novos, quanto de Lagoa 

Nova) e desde criança vi membros mais antigos da minha família com críticas ou 

comentário pejorativos a negritude.  

 

Delineado então estes aspectos, percebo que a construção da identidade 

quilombola tem proporcionado a afirmação orgulhosa de uma negritude “encarcerada” 

por vezes em uma realidade um tanto cruel. Portanto, partindo então para pensar em um 

símbolo que caracteriza a sua identidade (desencarcerada), penso (conforme já comentei) 

que, além da referência a uma ascendente comum 

56 
Talvez a frase “é tudo uma família só” (ouvida de forma recorrente na Macambira) poderia ser um bom 

indicativo que simbolizasse este sentido de comunidade étnica. Entretanto, conhecendo o contexto que 

cerca a comunidade está frase não é privilégio da Macambira, pelo contrário, a mesma é ouvida talvez nos 

quatro cantos do município de Lagoa Nova, ao ponto de haver quem diga que Lagoa Nova é uma família 

só. 
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conhecido como Lázaro ex-escravo, a sua própria cor (desta vez com um certo orgulho) 

e o próprio acesso à terra tem sido aspectos centrais quanto a isto. Olhando, entretanto, 

mais especificamente para essa questão ligada a terra e tentando entender o quanto a 

mesma tem influenciado a definição desta identidade, um aspecto necessita ser levado em 

consideração. A ocupação do território ao norte da comunidade (diferentemente do que 

tem acontecido com o movimento dos Sem Terra, que chegou depois) tem sido (enquanto 

o processo não se concluir na justiça) garantida e tem se desenvolvido uma certa 

estabilidade em termos de segurança. Nestes termos, com a demora e talvez uma 

ineficácia do movimento dos Sem Terra (em termos de acesso a terra segundo a sua forma 

de atuação) talvez em um futuro próximo (incapaz, por hora de ser analisado devido ao 

termino da presente contribuição) se perceba um retorno em massa para o movimento 

quilombola. Ou até mesmo, no futuro, caso o processo na justiça não seja tão favorável a 

legalização do território como quilombolas a análise da manutenção ou não da identidade, 

poderá ser decisiva para entender até que ponto as condições matérias de vida (como o 

acesso a terra) contribuíram para este processo. Em meio a esta realidade e não podendo 

entretanto prever se isto ou aquilo vai acontecer com o processo na justiça, o que nos restar 

é olhar apenas para o que a história nos forneceu  até hoje, e assim sendo, conhecendo 

bem o contexto intersocietário em que a comunidade está inserida, olhando também para 

relações clientelistas históricas da região (marcada por um passado onde o ofício dos 

coronéis e poderosos era presente) e vendo tanto materializado na história oral quanto 

documental, fortes indícios de uma ligação de seu ascendente maior (Lazaro Pereira de 

Araújo), com um passado (escravocrata), percebo que talvez a identidade quilombola 

possa “fincar raízes” definitivas (cada vez mais crescendo e se ampliando), uma vez que 

(pelo que tenho percebido) é inegável este traço em membros da comunidade. Nestes 

termos, (feitas às devidas ressalvas) penso que por hora a identidade quilombola (uma 

vez que provavelmente tenha a ver com suas verdadeiras origens, seja algo permanente e 

duradouro. 
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CAPÍTULO 8 - DISCUTINDO E CONCLUINDO 

 
 

Tendo como ponto de partida a abordagem teórica voltada para interpretação dos 

dados de campo, vamos novamente olhar para o Marvin Harris, mais especificamente  no 

seu comentário acerca de mudanças e a partir de tal buscar tirar algumas conclusões sobre 

as mudanças em nossa comunidade. 

 
De acordo com Harris (1999: 88) de certa forma uma mudança em qualquer um dos 

componentes do sistema conduz geralmente a mudanças nos outros sistemas. Neste 

sentido o materialismo cultural é compatível com todas as variedades do funcionalismo 

que emprega uma analogia em termos de órgãos para transmitir sua apreciação das 

interdependências entre as células e órgãos do corpo social. Todavia esta concepção torna-

se melhor ao introduzir uma distinção entre interdependências mantenedoras e 

destruidoras do sistema, a consequência mais provável de qualquer inovação (caso surja 

na infraestrutura, estrutura ou superestrutura) é uma retroalimentação negativa 

mantenedora do sistema. Ou seja, a absorção do desvio resultará em uma extinção do 

desvio e consequentemente em pequenas mudanças compensatórias em outros setores 

(mudanças estas que preservam as características do sistema). Entretanto, existe certa 

classe de mudanças da infraestrutura (por exemplo as que incrementam o fluxo energético 

per capita ou alteram a taxa de natalidade) que se ampliam e se propagam. Isto é o 

resultado de uma retroalimentação positiva em torno dos setores estruturais e 

superestruturais e como consequência ocorrerá uma alteração nas características 

fundamentais do sistema (HARRIS, 1999: 88). 

 
Um primeiro aspecto que pretendo tocar é que a diminuição no território 

(conforme observado no capítulo 2) ao longo do tempo (a partir da alta taxa de natalidade 

que gerou um significativo crescimento da população) foi decisivo para  que a demanda 

por energia (WHITE, 2003) fosse ampliada e uma vez não suprida outras soluções foram 

buscadas (invadir a feira, roubar o colégio da Macambira II e por fim a ocupação das 

terras ao norte da comunidade). Percebo também que a  terceira solução (ocupação da 

terra e permanência já com mais de 15 anos na terra) alterou significativamente o modo 

de produção (com a inclusão de mais de 1000 hectares na área de plantio) sustento 

portanto, com base nisto e pelo que observei em 
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quase dois anos de pesquisa de campo, que esta alteração no modo de produção tem 

ocasionado uma retroalimentação positiva no sistema, fato este sentido nas demais 

instâncias da comunidade. Uma primeira consequência desta retroalimentação  positiva 

(conforme foi descrito no capítulo 3) foi uma mudança da política econômica (bem como 

na economia domestica). Ou seja, houve uma alteração da antiga política de arredamento 

na qual cada agricultor pagava taxas que chegavam a 50%, para situação onde ele não 

precisa pagar nada a ninguém. Com isso de antemão fica evidente que o excedente do 

lucro agrícola tem culminado em bens de consumo na comunidade (casas melhores, 

motos, computador e até mesmo carros). Isto  é claro com a contribuição dos 

conhecimentos locais em relação ao plantio de mandioca (e até mesmo condições 

climáticas, como a observação das asas do insetos como sinal de chuva) me fornecendo, 

portanto, um cenário onde posso entender que na comunidade há uma diversidade de 

conhecimentos ecológicos e que tais conhecimentos tem contribuído tanto com a própria 

subsistência da mesma (isto observado desde classificações emicas da mandioca, até nas 

classificações meteorológicas). 

 
Também percebi, conforme visto no capítulo 4, que é visível a relação da rede  de 

parentesco (a partir de uma regra oriunda da estrutura social onde constroem sua casa 

vizinha aos mais velhos) com o território e embora dividida a Macambira em três etapas, 

na realidade elas formam uma grande família, e um dos momentos que isto ficava bem 

evidente era quando está em jogo questões relativas a luta pela terra.. Exemplos disto 

foi a organização do sindicato de agricultores de Lagoa Nova (RN) (a cerca de 25 a 30 

anos atrás) onde houve a união de membros da família Severiano com a Família 

Machado (tida por alguns como fora da Macambira). Outro exemplo, já na década de 

90, foi a união de líderes (como o Vilma e o Boneco) em torno da causa do camponês, 

na época da ocupação em 1997. Por fim, embora existam algumas divergências (hoje na 

própria causa quilombola) se encontra membros de famílias como “os Severiano” de 

Buraco de Lagoa (que possuem desavenças com os Silvino e Daniel) com os próprios 

Daniel e Silvino, construindo um cenário onde se entender como uma comunidade 

étnica. 

 
Em temos políticos fica evidente que a as mobilizações políticas mais expressivas 

ao longo da história da comunidade tiveram a “luta pela terra” como 
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fator preponderante, bem como a diminuição das mesmas em função da própria terra, 

ou seja, quando não tinha terra para plantar (nas décadas de 80/90) as mobilizações 

políticas atingiam o nível de buscar invadir a feira livre e ocupar uma terra de um antigo 

“coronel” da região. Já com a terra, tal aspecto torna-se mais brando, se resumindo hoje 

em troca de ameaças entre líderes da comunidade. 

 
Mudanças também foram geradas na superestrutura, as festas antes temidas pela 

população em volta, hoje são bem frequentadas, uma vez que com o a melhora nas 

condições de vida a população tem mais recursos financeiros e as festas são mais bem 

estruturadas, as ultimas tiveram até “bandas famosas do Ceará...”. tais melhoras também 

culminaram em uma maior atenção da Igreja Católica para com a comunidade, antes 

para assistir uma missa o “povo tinha que ir ao povoado Manuel domingos ou a lagoa 

nova” hoje tem duas capelas na comunidade (uma em fase de conclusão) e outra em 

pleno funcionamento, construídas recentemente pelos próprios agricultores, depois das 

mudanças nas condições materiais de vida. Interessante, ainda perceber, que esta 

mudança (com festas de padroeiro e construção de Igrejas novas) se dá exatamente na 

porção da comunidade onde as mudanças nas condições matérias de vida (a partir da 

entrada nas terras da cabeça) são mais sentidas (ou seja, Macambira II e III). Perceba 

que, não há maiores interesses ou mobilizações (do movimento dos  Sem Terra, por 

exemplo) na Macambira (I) onde esta realidade (de mudança) se processa de forma bem 

mais tênue. 

 
Nesta altura, convém destacar que tais mudanças são sentidas de maneira bem 

mais sutil na Macambira (I), talvez devido ao fato da casa de farinha se localizar nesta 

porção da Macambira (e de certa forma contribuir com determinados aspectos 

econômicos). É interessante, entretanto, destacar que se percebe claramente uma certa 

ausência de coesão e talvez de falta de senso de comunidade, nesta parte da Macambira, 

talvez fato este potencializado pela ausência de festas de padroeiro,  igrejas e até mesmo 

associações. Percebo que talvez o elemento da estrutura social  que contribuía (de 

maneira bem sutil, uma vez que existem pessoas que vieram de fora) para a formação 

de um certo senso de comunidade (entre esta porção, com as outras duas) é o parentesco, 

em proporções, entretanto (para mim) bem modestas. 
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A caça foi um dos setores onde também percebi uma mudança significativa. 

Antigamente uma série de métodos de caças eram empregados a partir do uso de 

tecnologias locais, com armadilhas bem desenvolvidas e cuidadosamente pensadas par 

cada animal. Hoje a realidade mudou por completo e praticamente não se caça na 

Macambira (com raras exceções). 

 
Um ultimo aspecto em termos de mudanças na superestrutura está ligado a questão 

da praticamente inexistência atual da prática de ritos como o “roubo do Santo” ou “aguar 

as cruzes”, tal fato está diretamente ligado a hoje em dia, mesmo em tempos de seca, a 

nova terra (juntamente com o incremento da tecnologia, com a chegada de água da 

adutora) produz o necessário, contribuindo para a não existência hoje desta pratica 

(embora que em termos emicos o motivo para fim da prática esteja ligado a outros fatores 

como a falta de interesse dos mais jovens, em termos éticos percebo uma relação entre 

o suprimento da necessidade material do modo de produção agrícola e o fim da prática 

do rito). 

 
Por fim, uma ultima questão e talvez um certo contraponto ao pensamento do 

Harris se observa em questões ligadas a identidade. Pelo que foi observado e embora se 

entenda a própria fluidez da identidade étnica (BARTH, 2000) influenciada (ou para 

alguns, determinada)(VILLAR, 2004) pelas questões ambientais, fica evidente a partir 

das identidades observadas que tais condições ecológicas não permitiram que eles 

perdessem a sua negritude (bem como a ligação com um passado remoto ligado a 

escravidão). Hora ricos (como se diz hoje em dia) hora pobres, a comunidade não deixou 

de ser os velhos “Negros de Macambira”, marcados por uma especificidade cultural 

própria que perpassa as condições materiais e nos leva a ir além das estruturas, 

superestruturas e infraestruturas. Nestes termos, a presente contribuição conclui 

confirmando o que foi observado pelo antropólogo Edmundo Mendes Pereira (PEREIRA, 

2007) e em letras “garrafais” afirma que a comunidade quilombola Macambira (não 

nasceu de uma esperteza de alguns na busca pela terra) pelo contrário nasceu de vitimas 

de um passado escravocrata injusto e ardil, que apesar do preconceito vigente e cruel da 

sociedade próxima, conseguiu (através de uma situação história que foi a luta por uma 

terra que havia sido tomada, segundo informam) sair do porão em que 



194  

se encontravam e bradar com orgulho (para além das fronteiras locais) que de fato são 

quilombolas. 

Nestes termos, o uso da abordagem teórico-interpretativa do Harris trás uma 

excelente contribuição para a disciplina uma vez que mesma quando tal abordagem é 

contraposta (como no caso na identidade) a mesma contribui no mostrando que existem 

determinados aspectos que estão “acima” das próprias condições materiais de vida e 

principalmente ao se observar certas relações que a mudança tem provocado em diversas 

instancias da comunidade é inegável o valor que a mesma pode dar a uma disciplina que 

por vezes cai no erro de se limitar apenas a determinadas abordagens. 

  Relembro então neste final que houveram diversos nomes alterados nesta    dissertação,       

                   a exemplo do que fez Norbert Elias em “os estabelecidos e os outsiders”, com intuito    de  

                   preservar a identidade dos personagens principais em uma comunidade marcada por uma  

                   fascinante complexidade, preservando, porém, “a todo custo” a riqueza de sua análise. 
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