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Resumo: Em 1972, inicia-se a introdução da lavoura cafeeira em Vitória da Conquista e Barra
do Choça, municípios da região centro-sul do Estado da Bahia. Estimulada pela política de
subsídios oficiais do governo federal, a cafeicultura valorizou as terras da região e
impulsionou um significativo processo de expulsão de seus moradores. O presente trabalho
aborda a luta dos posseiros da Fazenda Matas do Pau Brasil (1972-1981) para não ser
expulsos das terras nas quais habitavam, o aprendizado político que vivenciaram ao longo
desse processo e a aliança que estabeleceram com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
da Igreja Católica Apostólica Romana.
Palavras-chaves: posseiro – cultura – aprendizado político.

Este texto reflete o estágio de desenvolvimento do projeto de pesquisa sobre um
conflito ocorrido na fazenda Matas do Pau Brasil, iniciado em 1972, quando o grileiro
Germano de Souza Neves resolveu expulsar os posseiros que a habitavam2. O conflito logo se
estendeu à Vitória da Conquista, onde os posseiros receberam o apoio das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica Apostólica Romana que, desde 1968,
organizavam-se na periferia e zona rural dessa cidade3. Então, quando ocorriam prisões ou
iniciativas violentas por parte de Germano, eram realizadas passeatas e manifestações
públicas de denúncia. O conflito perdurou até 1981 e, de acordo com o pesquisador Antonio
Dias Nascimento, alcançou projeção nacional4.
A iniciativa de Germano em expulsar os moradores das terras do Pau Brasil coincide
com o momento de implantação da agricultura cafeeira em Vitória da Conquista e Barra do
Choça e insere-se no contexto de modernização do campo executada pelos governos militares.
Antônio Luiz Santos, ao analisar a introdução da cultura cafeeira nas cidades em questão,
salienta que essa fase foi marcada pelos incentivos governamentais, efetivados através de
financiamentos e créditos agrícolas aos produtores5.

Esses incentivos governamentais levaram as terras da região a uma rápida valorização,
assim, ter terra passou a ser um bom negócio: seja para vender; seja para a aquisição de
empréstimos nos bancos oficiais. No entanto, esse momento de reestruturação econômica
gerou muita tensão social, pois, por múltiplas formas, vinham à tona iniciativas no sentido de
retirar o homem do campo.
Ao analisar o momento de implantação da nova atividade econômica, Ruy Medeiros
observa a existência, em Vitória da Conquista e Barra do Choça, de uma agricultura de
subsistência, desenvolvida por “[...] pequenos proprietários ou ocupantes de terras devolutas
ou mesmo posseiros em terras alheias”6. E Antônio Luiz Santos salienta:
[...] essa expansão não se realiza, inicialmente para o lado da pecuária,
atividade há muito consolidada, principalmente em Vitória da Conquista.
Logo, são as áreas da produção agrícola e áreas de capoeira que primeiro se
incorporam a esse processo7.

Em consequência da valorização das terras, derivada da política de subsídios oficiais
aos plantadores de café, Luiz Mosconi chama a atenção para um constante processo de
agressão à economia camponesa e familiar. Ele observa que, na prática, efetivou-se uma
dinâmica para que os pequenos proprietários vendessem os seus lotes e “[...] famílias de
posseiros e de agregados fossem desalojados de suas terras de trabalho. Enfim, houve grande
desagregação e disputas pela terra8.”
Nesse período, de acordo com Ruy Medeiros, a pecuária caracterizava-se por absorver
pouca mão-de-obra, trata-se de atividade marcada por relações produtivas em que o
trabalhador se envolvia em uma rede de paternalismo que escamoteava a dura exploração. Em
meio a essa realidade preponderava a ideologia do favor, o dono da fazenda batizava o filho
do vaqueiro e dos agregados, fazendo com que o compadrio mascarasse a relação de emprego.
E afirma que

Os pobres do campo são inteiramente dominados por um conjunto de
mecanismos capazes de impedir o desenvolvimento de uma consciência
política. São geralmente agregados da fazenda. Sua inteira dependência ao
dono da terra reforça-se por laços de compadrio e outras características de
um sistema de clientela. Não se vinculam a um sistema político; dependem
do dono da fazenda, dependência esta mais brutal quando se sabe que a
atividade dominante, a pecuária, absorve pouquíssima mão-de-obra. Sem
terra e sem trabalho numa região em que o “exército de reserva de mão-deobra” é amplo, o emprego é um “dom divino” e a “agregação” um favor que
impõe fidelidade. A estrutura social, definida pelo conjunto de fazendas
símiles, entorpece qualquer pensamento político por parte do pobre do
campo. Não é o trabalho subordinado contratual que existe; o que existe é o

trabalho do camponês que aparece como favor deferido a este pelo dono da
terra. O monopólio da terra, a disparidade entre os homens disponíveis ao
trabalho e a inexistência de um mercado de trabalho fazem com que o
fazendeiro seja dono da vida e imponha seu domínio à legião de homens do
campo9.

Ruy Medeiros observa, ainda, que essa realidade começou a se alterar a partir dos anos
quarenta do século passado e que a cultura cafeeira intensificou o ritmo das mudanças. Tratase de uma atividade econômica que absorve uma maior quantidade de trabalhadores e, por
isso, vai ser responsável pela formação de um proletariado rural na região. É uma atividade
com relações produtivas mais modernas, contratual, portanto, mais propensa a um
distanciamento da tradição norteada pelos valores oriundos do coronelismo10.
O conflito do Pau Brasil se insere nesse contexto de mudança das estruturas
econômicas e, também, políticas, sociais e culturais. E foi uma das mais significativas formas
de resistência de trabalhadores rurais na região ao processo de expropriação e consequente
proletarização. Essa dinâmica de expulsão do homem do campo não foi algo restrito à Vitória
da Conquista e Barra do Choça. No Estado da Bahia, os conflitos alcançaram tal magnitude a
ponto de a Assembleia Legislativa instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a
grilagem em 1974.
De acordo com José de Souza Martins, na sua grande maioria, os conflitos no campo
nos anos 70 do século passado foram determinados por processos de expropriação da terra,
quando por quase todo o território nacional homens e mulheres eram expulsos das glebas que
habitavam, realidade que levou os posseiros à mobilização e à luta, tendo por finalidade os
instrumentos de produção. Lutavam para permanecer nas terras que lhes possibilitavam as
condições para produzir os bens necessários à sobrevivência. Durante esse período, de
constantes iniciativas por parte dos agentes do capital em expulsar os trabalhadores rurais das
terras que habitavam, a tensão social derivada da exploração aparece em segundo plano11.
José de Souza Martins, ainda, salienta que a luta dos posseiros não se expressa através
dos sindicatos, pois não objetiva mediar as relações sociais no processo produtivo e também
não se relaciona com o produto do trabalho. É um tipo de luta que apresenta características
bem diversas das sindicais, esse vai ser o motivo que leva, em muitas situações, à ocorrência
de uma significativa incompreensão entre os sindicatos e os trabalhadores rurais do campo,
pois o objetivo da luta dos posseiros é a permanência nas terras que habitam12.
No caso específico da fazenda Matas do Pau Brasil, de acordo a documentação já
consultada e as entrevistas já realizadas, os posseiros afirmam ter direitos a viver na área que

compõe a fazenda em disputa, pois alegam, na sua maioria, ter nascido nas referidas terras.
Alguns dizem, inclusive, que até os seus pais nasceram nessa localidade, a exemplo de Zé de
Angelina, ao afirmar que seu avô lhe contou que os primeiros posseiros do Pau Brasil vieram
de Caculé, do povoado Vila da Barra da Mamona, fugindo da seca e da fome de 1899: “[...]
entraram no mato, caçando um refrigério de vida e acharam uma terra desocupada, donde
tiravam palmito para dar de comer aos filhos e, neste lugar, fizeram as primeiras aberturas13.”
No entanto, se é verdade que a expulsão dos posseiros das terras do Pau Brasil
representaria o fim do acesso aos instrumentos de produção e às condições materiais que lhes
possibilitam a estruturação da vida, as implicações que iriam sofrer seriam bem mais
significativas. Seria destruída a sociabilidade edificada a partir de um longo período de
convivência, que alcança desde os laços de afetividade de pessoas que viviam próximas umas
das outras, compartilhando um modo de vida e alcança, também, as relações sociais da
produção, quando da realização de roças coletivas, chamadas na região de adjutório.
As concepções políticas que emergem das lutas dos posseiros, observa José de Souza
Martins, evidenciam uma concepção de direito de propriedade em que prevalece a
precedência do trabalho sobre a terra e não o título de propriedade. E acrescenta, ainda, que a
luta dos posseiros, na prática, não é para cumprir a lei, mas para modificá-la, ou seja, a luta
travada pelos posseiros leva a um confronto entre a legitimidade e a legalidade. E é
justamente nesse aspecto que emerge o caráter político da luta que travam: trata-se, portanto,
de uma luta que só se resolverá com a emergência de um outro direito, que transforme em
legal o que apenas tem legitimidade. E, conclui, a adoção, por parte do governo, de uma
política que considere os interesses dos posseiros levaria ao fim do pacto político das elites14.
Os governos militares atuaram para esvaziar os focos de tensão garantindo os
interesses dos seus aliados. Ainda em 1964 foi aprovado o Estatuto da Terra que, de acordo
com Delze dos Santos Laureano, trata-se de uma lei de desenvolvimento rural e não uma
legislação de reforma agrária como muitos a interpretam15. Ao analisar essa legislação, José
de Souza Martins avalia que a verdadeira função do Estatuto é controlar as tensões sociais e
conflitos gerados pela expropriação dos camponeses. E afirma: “A reforma agrária ficou,
portanto, circunscrita aos casos de tensão social grave, em áreas prioritárias, quando então
pode haver a desapropriação por interesse social16”.
A intensificação das lutas dos posseiros durante o regime de exceção, como
decorrência das contradições das políticas modernizantes para o campo, evidencia que os
mecanismos elaborados pelos governos militares, com o objetivo de enquadrar os
trabalhadores rurais, não obtiveram êxito, pelo menos de forma absoluta. Golbery do Couto e

Silva, em atividade na Escola Superior de Guerra, declarou que o mais grave dos conflitos
estava na força política que os mesmos assumiram na medida em que se expressavam através
da Igreja e de suas comunidades de base17.
E foi justamente na Igreja que os posseiros da fazenda Matas do Pau Brasil
encontraram auxílio. Antônio Dias Nascimento informa que os posseiros eram ligados às
CEBs e solicitaram à equipe que as coordenava um encontro com agentes de pastoral, que
hipotecaram total apoio aos posseiros e salienta “[...] o problema dos posseiros do Pau Brasil
tornou-se um problema de todas as CEBs e da própria hierarquia da Igreja”18. Assim, no dia
cinco de maio de 1978, o bispo Dom Climério ordenou que os sinos da catedral tocassem o
dobre de finados. Fato que levou a quem ouvia a perguntar quem tinha morrido. E, na missa
de domingo, Dom Climério fez a seguinte declaração: “A justiça está morta, posseiros são
presos arbitrariamente, a consciência da cidade não pode calar. É preciso acordar, resgatar
dignidade e ética”19.
Os posseiros presos eram João Pereira Gomes, José Pereira Gomes e Francisco Pereira
do Nascimento. As prisões ocorreram no dia quatro de maio e foram efetuadas pelos agentes
policiais João Procópio Lima e Ailton Freitas que, na ocasião, utilizavam um carro de
propriedade do grileiro em conflito com os posseiros. No dia seguinte, muito provavelmente
enquanto os sinos da Catedral de Nossa Senhora das Vitórias tocavam o dobre de finados,
transcorria mais uma prisão, o posseiro Jesuíno Alves dos Santos foi detido e levado para a
delegacia regional20.
Em Vitória da Conquista, as primeiras Comunidades foram organizadas na parte alta
da cidade: Rua da Corrente, Pedrinhas, Cruzeiro e teve por centro difusor a Paróquia Nossa
Senhora das Graças. No primeiro ano de organização (1968), cinco Comunidades foram
organizadas, mas rapidamente se espalharam por toda a periferia e zona rural de Vitória da
Conquista, alcançando as cidades circunvizinhas.
A rápida proliferação das Comunidades de Base da Igreja se efetiva num contexto em
que Vitória da Conquista passava por mudanças significativas, deixando de ser uma pequena
cidade interiorana com a maior parte da população formada por moradores que habitavam a
zona rural. A tabela abaixo evidencia o crescimento populacional do município e a crescente
expansão dos índices que quantificam a população da zona urbana em contraste com a
estagnação da população da zona rural.

Ano

População
Rural

%

População
Urbana

%

Total

1940

24.910

74,3

8.644

25,7

33.554

1950

26.993

58,4

19.463

41,6

46.456

1960

31.401

39,3

48.712

60,7

80.113

1970

41.569

32,5

85.959

67,5

127.528

1980

43.245

25,3

127.652

74,7

170.897

Fonte: Censo Demográfico – IBGE – 1940, 1950, 1960, 1970, 1980; Contagem Populacional – IBGE – 199621.

Conforme exposto na tabela acima, em um período de quarenta anos, entre 1940 a
1980, a população de Vitória da Conquista quase que quintuplicou, saltou de 33.554
habitantes para 170.897, transformando-a em uma das mais importantes cidades da Bahia.
Cabe salientar que, no período em questão, o crescimento da população urbana foi bem mais
significativo, saltando de 8.644 em 1940 para 127.652 em 1980.
A implantação da agricultura cafeeira em 1972 foi um importante fator no processo de
mudanças por que passava a região centro-sul da Bahia, bem como à abertura da estrada Rio Bahia, na década de quarenta do século passado, sinalizando o início desse processo de
transição que levou Vitória da Conquista a se transformar em uma espécie de capital regional,
pois facilitou o intercâmbio do município com outras regiões do Estado e do País,
possibilitando melhores condições para o desenvolvimento do comércio e de prestações de
serviços22.
Os dados do IBGE evidenciam que de 1970 a 1980 a população urbana do município
aumenta em 41.666 pessoas, saltando de 85.959 para 127.652. É nesse contexto de intenso
crescimento da sede do município de Vitória da Conquista que surgem bairros destituídos de
infra-estrutura: sem água, sem esgoto, sem escola e saúde, que as CEBs vão encontrar as
condições sociais propícias ao seu enraizamento.
Assim, em quase toda a periferia e zona rural de Vitória da Conquista, as
Comunidades foram organizadas e passaram a desenvolver múltiplas formas de ação, a
exemplo de intervenções educacionais, como a alfabetização de, aproximadamente, 600
pessoas na periferia entre 1969-1970. Luis Mosconi afirma que nesse processo muitas pessoas
despertaram a consciência23. Esse despertar da consciência, declarado pelo autor, tem relação
com as metodologias utilizadas nas CEBs, que não se limitavam ao letramento, pois eram
elaboradas a partir de concepções fortemente influenciadas por Paulo Freire, cujo objetivo era
possibilitar a problematização da realidade.
Em 1970, o governo federal criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL). Mesmo compreendendo os objetivos alienantes do referido programa

educacional, os militantes das CEBs optaram por participar, a fim de burlar os seus
mecanismos de controle e desenvolver uma educação nos moldes do Movimento de Educação
de Base (MEB)24.
Para além das intervenções em processos educativos formais, os militantes das CEBS
organizaram uma campanha de convencimento aos pequenos agricultores, quando da
implantação da lavoura cafeeira, para que não vendessem suas propriedades e se articulassem
politicamente no sindicato. Entre 1975/76, contribuíram de forma decisiva na luta dos
moradores do bairro Pedrinhas e parte alta do bairro Alto Maron na reivindicação por direitos
contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), que cobrava taxas sem que a
água chegasse às torneiras e, ainda, atuaram na formação de mutirões para a construção de
casas, centros comunitários e banheiros para casebres.
Os militantes das CEBs percorreram quase toda a zona rural para formar uma oposição
no sindicato dos trabalhadores rurais25. A participação das CEBs nesta vasta gama de lutas
sociais, possivelmente, contribuiu para a conformação de uma rede de apoio aos posseiros do
Pau Brasil que se estendia por quase toda a cidade. É provável que este tenha sido um dos
fatores determinantes na conquista de uma opinião pública favorável aos posseiros, fazendo
com que Germano e os órgãos repressivos do Estado se sentissem pressionados e, por outro
lado, criando um clima favorável para que outras entidades da sociedade civil declarassem
apoio ao movimento dos trabalhadores rurais do Pau Brasil.
O leque de apoiadores aos posseiros em luta foi significativo: estudantes, intelectuais,
autoridades políticas como o deputado estadual pelo MDB Jadiel Matos, o Sindicato de
Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado da Bahia (FETAG), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação de
Professores de Vitória da Conquista (APUC) etc.
O conflito, de grande relevância na cidade, passou a ser acompanhado pelos jornais de
circulação estadual. Devido à dimensão dos acontecimentos, a Câmara de Vereadores de
Vitória da Conquista instaurou uma Comissão de Inquérito para acompanhar o seu desenrolar
e procurar soluções, pois o mesmo já alcançava as ruas, onde inúmeras passeatas ocorriam
para denunciar os atos de Germano e a conivência da polícia que, constantemente, prendia os
posseiros. Uma das últimas manifestações contou com a participação de mais de mil pessoas.
A luta dos posseiros da Fazenda Matas do Pau Brasil galga horizontes que vão além
dos limites das terras em questão e assume um caráter de luta política através de formas que,
provavelmente, contribuíram para a conformação na região de uma cultura antagônica à do
período ditatorial.

Em 21 de outubro de 1977, o programa radiofônico A Voz da Diocese foi suprimido.
Esse programa abrigava o programa A Voz das Comunidades que, circunstancialmente,
denunciava os abusos e arbitrariedades cometidos contra os posseiros da fazenda Matas do
Pau Brasil. Para Luiz Mosconi, a proibição do programa não foi circunstancial, deve ser
situada no contexto sócio-político do momento, marcado pelo autoritarismo ditatorial26.
O conflito do Pau Brasil perdurou por nove anos, chegando ao fim após um processo
de negociação, em que Germano reconheceu o direito dos posseiros e cedeu um alqueire de
terra para cada uma das famílias que habitavam as terras da Fazenda em questão. Essa
mudança de posição por parte de Germano, que se abriu para a negociação, ocorreu
posteriormente à decisão tomada pelos posseiros de enfrentá-lo. Os posseiros, em mais de
cem, portando os instrumentos de trabalho e algumas poucas espingardas velhas se dirigiram
nas terras do Pau Brasil ao encontro de Germano, que se refugiou na sede da fazenda de onde
trocou tiros com os posseiros que aproveitaram a oportunidade para destruir um terreiro de
secar café e um trator27.
Não demorou para que a polícia chegasse, chamada por um dos funcionários de
Germano que conseguiu fugir no início da peleja. Após anos de luta e de muito aprendizado
político, os posseiros perceberam a força política que tinham coletivamente e, provavelmente,
essa autoconfiança fez com que apostassem no enfrentamento direto, compreendendo que
unidos eram bem mais fortes que o grileiro. É provável que essa decisão tenha ocorrido
posteriormente a análises, nas quais consideraram a importância dos apoios conseguidos na
cidade com as CEBs e com as entidades da sociedade civil, que em muitos momentos foram
fundamentais para o transcurso da luta, denunciando as prisões e arbitrariedades de Germano.
Por outro lado, após um tempo tão vasto de conflito, é possível que os posseiros tenham
compreendido que este não se resolveria no judiciário nem através da pressão da opinião
pública.
Para desenvolver o estudo sobre o conflito do Pau Brasil, partiu-se do pressuposto de
que, mesmo se tratando de um episódio ocorrido em Vitória da Conquista e Barra do Choça,
através de múltiplos mecanismos, a sua compreensão apenas pode ser efetivada se forem
considerados os elementos que o vinculam a uma totalidade. Entretanto, “[...] a História total
não consiste na tarefa impossível de dizer tudo sobre tudo, mas somente em dizer aquilo de
que a totalidade depende e aquilo que depende da totalidade”28.
Assim, como já evidenciado ao longo do texto, não é possível desconsiderar as
iniciativas no sentido de modernização do campo no Brasil enquanto um dos principais
fatores responsáveis por desencadear o conflito em questão. Porém, convêm salientar, que a

luta social travada pelos posseiros da Fazenda Matas do Pau Brasil, ao longo de nove anos,
não pode ser explicada apenas enquanto uma conseqüência das mudanças econômicas porque
passava a região.
A opção por parte dos posseiros por resistir ao processo de expropriação que os
transformariam em proletários, evidencia a liberdade com que homens e mulheres se deparam
para escolher e decidir os caminhos a seguir ao longo da sua trajetória. De acordo com Julio
Aróstegui, essa liberdade de intervenção na realidade social é que possibilita a ação criativa
do sujeito e é responsável pela emergência da historicidade social. É bem verdade que se trata
de uma liberdade relativa, pois imersa nas estruturas sociais com as quais os homens e
mulheres se deparam em meio à edificação dos seus projetos. Mas é importante perceber a
dinamicidade da compreensão do autor sobre as estruturas, pois, conforme salienta,

[...] as estruturas não são coisas, mas essencialmente relações, que se
encarnam nas instituições, na organização social, ainda que não se
identifiquem com elas, mas são representadas também em símbolos, em
pensamento e comunicação29.

Julio Aróstegui, ainda, ressalta que é no processo de criação e destruição de estruturas
que a sociedade evidencia mais enfaticamente a sua historicidade30. A partir dessa análise
teórica, trabalha-se com a compreensão de que a liberdade encontrada pelos posseiros para
resistir insere-se em um contexto de crise das estruturas de pensamento, como já apontado
acima, em que o modo de vida dos trabalhadores rurais era destruído a partir das suas bases
materiais, levando também à desestruturação dos valores tradicionais na região e dos laços de
submissão dos trabalhadores do campo para com os fazendeiros.
A liberdade que possibilitou aos posseiros a escolha pelo caminho da resistência ao
longo de nove anos, em pleno regime ditatorial. Através da complexidade que caracteriza uma
luta social, marcada por discussões constantes que desencadeavam mudanças de táticas no
processo de enfrentamento ao Grileiro e das forças da repressão e também, o diálogo com
outros grupos sociais, destacando-se os membros das CEBs, muito certamente, possibilitou
aos homens e mulheres que lutavam para permanecer nas terras do Pau Brasil, um processo de
aprendizagem política, que se expressou na iniciativa em enfrentar o grileiro de frente, quando
este então, resolve negociar e cede um alqueire de terra para cada uma das famílias de
posseiros, levando desta forma o conflito ao fim.
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