
    
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS 

BACHARELADO EM ARTES VISUAIS 

 

 

 

ADENILDA DE ANDRADE ARGOLO 

 

 

 

 

FESTA DE AGRICULTOR DE SÃO MIGUEL DAS MATAS:  

MEMÓRIA E ARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachoeira/ BA 

Abril - 2017 



    
 

ADENILDA DE ANDRADE ARGOLO 

 

 

 

 

FESTA DE AGRICULTOR DE SÃO MIGUEL DAS MATAS:  

MEMÓRIA E ARTE  

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Artes 
Visuais, Centro de Artes, Humanidades e Letras da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como requisito 
parcial para obtenção do Grau de Bacharel em Artes Visuais. 
 
Orientador: Profa. Dra. Suzane Tavares de Pinho Pêpe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachoeira/ BA 

Abril - 2017 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Nice e Lando, e a todos os agricultores 

de São Miguel das Matas que me inspiram a continuar 

lutando por uma igualdade entre a roça e a cidade. 



    
 

AGRADECIMENTOS 

 

Venho agradecer primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, não chegaria 

até aqui sem eles, pois minha fé me sustentou nos bons e maus momentos deste 

percurso; assim também já aproveito para agradecer a minha flor do dia, vovó Elvira 

(in memoriam), perdê-la nesse momento da vida acadêmica foi muito doloroso, mas 

me fez forte para enfrentar as dificuldades dessa reta final, obrigada por me 

transmitir uma confiança na força que vem do alto, me encorajando e ensinando que 

fazendo a minha parte Deus ajudava.  

Aos meus pais Nice e Lando, por serem minhas referências de pessoas 

batalhadoras e humildes, por me passar o amor e carinho para com a roça, me 

fazendo sempre valorizar minhas origens rurais. E mesmo não concordando com 

minhas escolhas profissionais não deixaram de acreditar no meu potencial, 

incentivando sempre os meus estudos, mesmo que para isso tivessem que abrir 

mãos de planos e sonhos seus; graças a vocês mais uma moradora da roça finaliza 

o ensino superior. 

Às minhas irmãs, Adrielle Argolo, Alinne Andrade e ao meu irmão Adenilson 

Argolo, meu muitíssimo obrigada, por todo apoio financeiro e emocional que sempre 

me deram, por serem meu suporte e os primeiros a acreditarem que eu era capaz de 

alçar altos voos, e estarem na torcida, comemorando cada vitória, por menor que 

fosse. Eu não tive opção, mas tenho certeza que se tivesse, teria escolhido 

exatamente vocês como irmãos. À minha sobrinha Nadine, pela pureza de criança, 

pelo carinho e palavras fofas ditas na inocência mas que acalmavam meu coração 

nos momentos de tensão, e mesmo longe me dava forças para prosseguir. Eis uma 

benção dos céus, obrigada por trazer mais luz a minha vida. 

Ao meu cunhado, Neilton Andrade e minha prima Keu Andrade, pelas 

auxílios em softwares e coisas relacionadas a tecnologia, pelos “quebra-galhos” e 

ajuda no decorrer do caminho. Ao meu fiel escudeiro e primo, Júnior Andrade pela 

ajuda incondicional nos trabalhos artísticos, mesmo não os compreendendo algumas 

vezes, não mediu esforços para que tudo fosse realizado com perfeição. 

Agradeço a todos meus familiares que contribuíram direta ou indiretamente 

com essa conquista, em especial a Tia Dedé por todo zelo desde o início da 

graduação, deixando os meus dias mais doces; obrigada pelo seu exemplo de 

superação e por ser minha primeira inspiração artística, vinda desde a infância. 



    
 

As minhas queridas companheiras de residência universitária, Kátia, 

Daniela, Andreia, Carine e Lane pelos momentos de descontração, apoio as 

atividades acadêmicas e pessoais; obrigada pela paciência, carinho e 

companheirismo de sempre. À meu amigo Betinho, colega de curso e companheiro 

de “apê”, pelos momentos compartilhados, de apoio, consultoria amorosa e 

profissional, por dividir comigo seus segredos mais íntimos e me incentivar a lutar 

pelo meus sonhos; temos um laço que não tem como acabar aqui. Gracias gato.  

Aos amigos e colegas da Universidade, em especial Lais (cachinhos de 

ouro), Tais, Fagner, Ray, Vanessa, Andry, Lise e Lázaro pelas parcerias, incentivo e 

colaboração nos trabalhos e projetos, torcendo para que tudo fluísse bem, vocês 

tornaram minhas noites mais felizes e divertidas. 

Ao meu amor, amigo e companheiro de todas a horas, Dani, obrigada pela 

paciência nos meus surtos de estresse e mau humor, pelo cuidado e carinho 

dedicados todo esse tempo. Você foi e sempre será o melhor presente que São 

Félix me deu. À Dona Dadau e Elaine, pela receptividade de sempre, tornando-se 

minha segunda família, amenizando assim a saudade de casa. 

Ao Grupo de Oração Amigos do Adonai pelos momentos de louvores e 

adoração, tornando a minha vida espiritual mais rica e prazerosa, obrigada pelas 

orações e alento durante esses quatro anos, através de vocês experimentei o amor 

do Altíssimo em várias formas. 

A Nati e Bel, por serem esse sinal do amor divino por mim, obrigada por 

cada palavra de afago, cada abraço, cada sms, me incentivando a acreditar nos 

meus sonhos e na minha capacidade de os tornar realidade, mostrando-me uma 

força que eu não conhecia; e mesmo estando perto ou longe provaram que amizade 

supera a distância, se fazendo sempre presentes. 

À minha orientadora Suzane Pinho, a quem tenho muito a agradecer, 

enxergando na minha pesquisa um potencial que eu não via, obrigada por acreditar 

em mim e nos meus ideias. Sobretudo nessa fase de orientação e construção desse 

trabalho, proporcionando momentos ricos de estudos, reflexão e discussão. 

Finalmente, meu carinho e agradecimento a todos os agricultores de São 

Miguel das Matas - Bahia, por criarem e atualmente resgatarem uma manifestação 

de cultura e resistência como a Festa do Agricultor; tornando possível esse trabalho 

e, sobretudo, me ensinando e inspirando a lutar por uma realidade mais justa e 

humana para a população rural. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém te oferece um feliz lenitivo 

És rude e cativo, não tens liberdade. 

A roça é teu mundo e também tua escola. 

Teu braço é a mola que move a cidade”. 

(Patativa do Assaré) 

 

 

 



    
 

RESUMO 

A presente monografia é um estudo referente à Festa do Agricultor realizada em São 
Miguel das Matas, município localizado no território de identidade Vale do Jiquiriçá, 
Bahia. Tal pesquisa abrange memórias da festa, seu objetivo, sua trajetória, 
posicionamentos políticos da Igreja e Estado nos anos 1960, que interferiram na 
condução da festa. Trata das linguagens artísticas empregadas no evento e sua 
plasticidade. Foca a participação da comunidade envolvida, e as maneiras dos 
lavradores se utilizarem nesta manifestação da linguagem artística e cultural para se 
auto representar, afirmando o segmento social local, subvertendo visões de 
subalternidade cultural do campo em relação à cidade. 

 

Palavras-chave: Festa do Agricultor; São Miguel das Matas (Bahia); Memória; 

Tradição; Arte;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

The present article is a study about the Agriculture Festival which takes place in São 
Miguel das Mahtas, a county located in the territory of Vale do Jiquiriçá identity. This 
research covers the memories of the festival, its purpose, its trajectory, and political 
positions of the Church back in the 60s which interfered in the way the festival was 
conducted. It is about the artistic language used in the event and its plasticity. The 
article focuses on the participation of the community involved, and in the ways that 
the farmers used this manifestation of cultural artistic language to represent 
themselves, affirming the local social segment, subverting visions of cultural 
subalternity of the countryside towards the city. 

 

Key-words: Agriculture Festival, São Miguel das Matas (Bahia), Memory, Tradition, 

Art 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MINHA RELAÇÃO COM A FESTA DO AGRICULTOR DE SÃO MIGUEL DAS 

MATAS 

 

A representação social da vida rural no Brasil, desde a Revolução Industrial 

quando a cidade foi tida como mais evoluída, é associada a um local atrasado, onde 

há ausência de serviços básicos à população. Com a cidade tida como mais 

atraente, onde se produz ampla variedade de bens e serviços, sendo relacionada ao 

desenvolvimento e a ascensão social, esta acaba sempre por exercer forte atração 

sobre os seres humanos. Como consequência ocorre o êxodo rural, e acabamos por 

encontrar nos grandes centros urbanos habitações subnormais1, violência, poluição 

e periferias completamente desassistidas.  

É importante ressaltar que o Brasil possui um histórico de carência de 

políticas públicas voltadas para a área rural, mesmo a agricultura sendo um dos 

principais setores da economia. Segundo Carvalho et. al. (2009, p.2) “cerca de 1/3 

do agronegócio brasileiro é sucedido da atividade agropecuária desempenhada 

pelos agricultores familiares, ficando evidente a importância que a mesma traz para 

a geração de riqueza do país”. 

Para além da questão econômica, há a questão cultural e de seu significado, 

a posição dos sujeitos e de como se veem representados. (WOODWARD, 2012, p.14) 

Filha de trabalhadores rurais e moradora de zona rural desde criança, carrego uma 

identidade de quem viveu e vive parcialmente a vida na zona rural. Assim posso 

falar do rural e do urbano; configurados pela identidade e diferença.  

Segundo Kathryn Woodward, que segue a perspectiva dos Estudos 

Culturais2:  

 

                                                           
1 Podem ser consideradas habitações subnormais ou aglomerado subnormal, os diversos tipos de 
assentamentos irregulares existentes no País, como favelas, invasões, grotas, baixadas, 
comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros. Fonte: IBGE 
2 Os Estudos Culturais consiste num campo de investigação de caráter interdisciplinar que explora as 
formas de produção ou criação de significados e de difusão dos mesmos nas sociedades atuais, e na 
contestação dos limites socialmente construídos (por exemplo, de classe, género, raça, etc.) nas mais 
diversas realidades humanas. 
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 [...] a identidade marca o encontro de nosso passado com as 
relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos agora [...] 
a identidade é a intersecção de nossas vidas cotidianas com as 
relações econômicas e políticas de subordinação e dominação. 
(WOODWARD apud RUTHERFORD, 2009, p.19) 

 

A identidade é relacional, a diferença é estabelecida por uma “marcação 

simbólica” em relação a outras identidades. (WOODWARD, 2009, p.14). Neste 

sentido os indivíduos e sujeitos sentem-se diante de dualidades, a exemplo de rural / 

urbano. Enfim, Woodward pontua que as identidades não são estáticas, pois 

resultam de processo que vai sendo construído simbólica e socialmente, e é através 

da marcação simbólica que dão sentido às práticas e relações sociais. Tampouco, 

unificadas, identidades não estão isentas de contradições em seu interior que 

precisam ser negociadas. (WOODWARD, 2009, p. 14-15). As diferenças, por sua 

vez, podem ser marcadas ou ocultadas. (WOODWARD, 2009, p.14). 

Sob meu olhar, uma visão equivocada da gente rural, infelizmente, continua 

sendo reafirmada nos meios de comunicação de massa, perpetuando o estereótipo 

de que o povo rural é sinônimo de povo inculto, que faz uso impróprio da língua 

(portuguesa), que são analfabetos digitais, dentre outros. Ainda chama atenção o 

fato de que muitos apenas percebem beleza no meio natural campestre, não 

enxergando qualquer expressão poética presente nas manifestações humanas 

rurais e, muitos desvalorizam o trabalho, a dedicação e a arte do lavrador.  

Trazendo um pouco o debate sobre as novas configurações do espaço rural 

e como sua realidade tem sido alterada nas últimas décadas, Schnorr afirma: 

 

Há uma crescente exploração do agro turismo e de turismo de 
aventura, como trilhas ecológicas. O campo, assim, também se 
tornou um local de consumo para aqueles que sempre habitaram a 
cidade e que por diversos motivos, a fuga do trânsito, da violência ou 
a escolha de uma vida alternativa, migraram para o campo. 
(SCHNORR, 2011, s.p.) 

 

Minha família, desde as antigas gerações, sempre residiu na zona rural. No 

decorrer dos anos, ouvindo as histórias dos mais velhos, e vivendo, eu mesma, 

situações em que se tornava evidente a desigualdade com que as famílias do 

interior rural eram tratadas; fui tomando consciência desse fato e buscando um 

posicionamento mais crítico quanto ao prejulgamento em relação àqueles que 
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provêm de zonas rurais para estudar e trabalhar em zonas urbanas. Isso foi sendo 

potencializado em pensamento e ao ingressar na universidade, a percepção de meu 

papel enquanto jovem, estudante, e principalmente, proveniente da roça tornou-se 

motivo para realizar este trabalho. Até na Universidade, encontrando-se localizada 

no interior do Estado, não foi diferente o que vivi: comentários maldosos, 

brincadeirinhas que apenas buscavam inferiorizar aqueles tidos como de origem 

ignorante, caipira, agreste.  

A partir de então, o dia a dia do homem da roça3 sempre foi tema dos 

processos artísticos que fui desenvolvendo nas minhas atividades acadêmicas, 

desde 2012, quando do meu ingresso no curso de Artes Visuais da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. Tais processos impactavam colegas e professores 

pelo que era retratado, e muitas vezes criticados superficialmente por aqueles que 

não conseguiam absorver o questionamento implícito neles. Lutei para mostrar a 

importância do população rural para a sobrevivência da vida urbana, o que ficou 

bem claro na Performance (Figura 1) apresentada em Santo Antônio de Jesus em 

2015, intitulada “Você Depende de Mim”.  

 

                   Figura 1 – Performance “Você Depende de Mim”, 2015. 

      Fotografia: Neilton Andrade  

                                                           
3 Uso aqui o termo “homem da roça” como referência não somente ao ambiente ou território ao qual 
ele se encontra, mas também na relação cultural que ele possui com esse território. 
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Tal trabalho tinha por objetivo chamar atenção da população em geral para a 

importância do trabalho dos homens e mulheres da roça na vida dos sujeitos 

urbanos.  

 Nesse mesmo ano, ao cursar a disciplina Arte e Patrimônio, comecei a fazer 

um estudo da história da Festa do Agricultor de São Miguel das Matas (Bahia). Este 

trabalho permitiu perceber a relevância da festa na construção da identidade 

sociocultural do lugar. A essa época, a festa estava sendo revitalizada, quase duas 

décadas depois de sua última edição, e voltava a movimentar a cidade. Foi nesse 

momento que tive meu primeiro contato com a festividade, pois quando ela deixou 

de ocorrer na cidade, por volta do ano de 1998, eu tinha apenas quatro anos de 

idade, e uma série de lembranças armazenadas emergiram.  

Os fenômenos da memória são resultados de sistemas dinâmicos de 

organização e existem somente se a organização os mantém ou os reconstitui. 

(Pierre Janet apud LE GOFF, 2003, p.421) Nesse sentido, às lembranças de 

vivências que me levaram a refletir sobre o julgamento que se tinha com relação ao 

rural somou-se uma ideia que para mim tornou-se clara: a Festa do Agricultor de 

São Miguel das Matas existia para ir de encontro à visão estereotipada que persiste 

em relação aos moradores do campo, internalizada e externalizada algumas vezes 

pela própria população.  

Antes, apenas tinha recordações da infância, que ficaram registradas em 

minha memória através dos álbuns de fotografias do festejo, guardados na casa da 

minha avó, pois as linguagens têm papel fundamental no ato mnemônico, porque 

ampliam a possibilidade de extensão da memória, seja falada, escrita, além de 

registros, como músicas, fotografias.   

Lembro-me de uma das fotografias de Dona Dora vestida de rainha, com o 

troféu nas mãos (Figura 2). Na minha imaginação de criança, ela era rainha da festa. 

Não me dava conta que havia uma rainha de cada comunidade, cada uma exibindo 

um vestido representativo do produto da sua localidade. 
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                               Figura 2 – Rainha da Cana,1994. 

       Fonte: Arquivo pessoal de Maria Doralice de Andrade  

 

Nesse período, vi os agricultores se mobilizando para a reestruturação do 

evento, o que, de certa forma, despertou meu interesse pelo tema como objeto de 

trabalho acadêmico, pois revolveu memórias e, sobretudo, pelo significado que a 

festa tem para a comunidade local. Então, coloquei-me na posição de observador 

participante, com a intenção de desconstruir os estereótipos e construir novas 

identidades.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, observei que, nascida e criada 

naquela cidade, eu, no fundo, não conhecia nada sobre sua cultura e sua história, 

nem meus entrevistados. Percebi que a tradição estava sendo apagada com o 

passar dos anos, e muitos não notavam. Compreendi ser necessário trazer as 

lembranças de quem já vivenciou esses momentos marcantes para a comunidade, e 
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apresentar às novas gerações a cultura da roça de São Miguel das Matas. 

No ano de 2016, tive a experiência de ser uma das rainhas da festa (Figura 

3). Foi um momento de suma importância para minha vida pessoal e acadêmica, 

pois ao me tornar participante do festejo, de fato, pude acompanhar todo o processo 

de confecção e organização do evento. Não era mais a linguagem falada ou escrita, 

era a própria linguagem da festa. 

 

 Figura 3 – Rainha da Banana, São Miguel das Matas, 2016. 

 Fotografia: Fagner Fernandes 

 

Para além de falar somente de arte e tradição, “Festa do Agricultor de São 

Miguel das Matas: Memória e Arte” busca guardar a memória da festa, devido ao 

fato de que o transcorrer do tempo é inerente à vida pessoal e coletiva, e nesse 

processo as memórias e seus registros vão se perdendo.  

Há vários conceitos de tradição, a começar como doutrina ou prática 

transmitida através do tempo; como herança cultural de costumes, fazeres e 

saberes. (SILVA, 2009, p. 405) Sociedades foram consideradas arcaicas ou 

tradicionais em oposição a sociedades que experimentaram mudanças rápidas 

decorrentes de processos de industrialização. 
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Neste trabalho, compreendo que “as tradições evoluem e se transformam 

com as novas necessidades de cada sociedade, funcionando inclusive para impedir 

que ela se dissolva” (SILVA, 2009, p. 406), e que as manifestações da cultura e da 

arte acompanham tradições, estando sujeitas a modificações, renovando-se por 

meio de apropriações e recriações por parte de grupo social ou de uma comunidade.    

No presente projeto, emprego a metodologia da História Oral, ao tempo que 

associo às fontes orais, fontes bibliográficas, manuscritas e iconográficas. No 

tratamento de dados apoio-me em descrições, análises e comparações. Nos 

depoimentos orais e escritos dos participantes sobre a Festa do Agricultor de São 

Miguel da Matas, eles relatam as suas memórias, permanências e transformações 

ocorridas no festejo ao decorrer do tempo. Na pesquisa que realizei foi necessário 

levar em conta os aspectos sociais, políticos e culturais, para dar sentido às 

interpretações da visualidade dessa manifestação.  

A História Oral afirma-se em meados do século XX com a possibilidade de 

gravar entrevistas e transcrevê-las, mas as fontes orais são empregadas desde a 

Antiguidade. Em alguns momentos, como no decurso do século XIX, as fontes orais 

foram consideradas menos relevantes, pois eram tidas como muito subjetivas; 

questionavam-se as visões retiradas do emprego de entrevistas para a criação da 

história da humanidade, insinuando-se que tais visões poderiam estar distorcidas, o 

que dificultaria relatos fidedignos.  

Recorro ao conceito de História Oral proposto por Verena Alberti para quem a 

História Oral: 

 

Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos 
que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e 
conjunturas do passado e do presente. Tais entrevistas são 
produzidas no contexto de projetos de pesquisa, que determinam 
quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem 
como que destino será dado ao material produzido. (ALBERTI, 2006, 
p. 155) 

 

Através das entrevistas, a memória dos indivíduos é reconstruída e 

reconstituída, com isso, eles conseguem estabelecer uma relação com o passado. 

Portanto, ouvir os relatos dos mais velhos e registrá-los através de ferramentas 

audiovisuais é uma das melhores formas de compreender as representações 

coletivas e o cotidiano. Bruno Picoli argumenta:  
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Ela o vínculo com outra época, a consciência de ter suportado, 
compreendido muita coisa, traz para o ancião alegria e uma ocasião 
de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade se 
encontrar ouvidos atentos, ressonância. (BOSI apud PICOLI, 2010, 
p. 173) 

 

Em meu trabalho, o diálogo com pessoas idosas foi importante, visto que as 

fontes escritas que relatam a história da Festa do Agricultor de São Miguel das 

Matas são escassas. Portanto, somente através da realização das entrevistas é que 

pude obter as informações necessárias para a pesquisa, travando contato com 

diversas senhoras de uma memória rica em detalhes sobre acontecimentos do 

passado, e que se dispuseram a contribuir para meu estudo. Algumas dessas 

senhoras possuíam e possuem um engajamento político-social de relevância para a 

criação e também restauração da festa.  

Durante a pesquisa de campo, empreguei como instrumento de coleta de 

dados, entrevistas que foram gravadas e transcritas, realizadas com sete membros 

da comunidade entre 2015 e 2017, paralelamente, através de conversas informais, 

diversas pessoas indicaram possíveis depoentes, documentos e informações que 

reforçaram os depoimentos das entrevistas orais. 

Ao mesmo tempo em que obtive ricas informações através de longas 

conversas com meus entrevistados, também tive acesso a fotografias e documentos 

manuscritos ou digitados que eles mesmos me cediam. O acesso a esses acervos 

possibilitou-me compreender toda a composição visual da festa. 

A escolha dos entrevistados se deu por ordem cronológica, pois busquei 

primeiramente os mais idosos, desde os que estavam à frente da festa em sua 

origem, ou seja, os líderes, como também aqueles responsáveis pela criação 

artística da mesma.  

Inicialmente foram utilizados roteiros para a realização das entrevistas, 

porém, no decorrer das mesmas, notei que sendo as perguntas muito direcionadas, 

meus entrevistados deixavam de falar fatos importantes. A partir de tal percepção, 

troquei os roteiros por uma conversa livre, com algumas perguntas que os 

direcionavam para os fatos de interesse da pesquisa e de uma forma que eles se 

sentissem confortáveis para falar. 

Preocupei-me que o ambiente em que realizaria tais entrevistas propiciasse 

esse clima mais aconchegante. Assim, a maioria dos depoimentos foi dada na casa 
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dos próprios entrevistados, em momentos opostos ao de trabalho dos mesmos, ou 

no caso dos idosos, no melhor horário para eles. Realizei uma entrevista com cada 

um dos depoentes. 

 Também utilizei como fonte, entrevistas cedidas gentilmente pelo professor 

Elielson Nascimento da Silva e pela professora Joilza Farias Santos, realizadas com 

seis pessoas entre 2002 e 2008. Tanto estas quanto as mais recentes, realizadas 

por mim, foram aplicadas em São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus. 

Além desta Introdução – Capítulo I, apresento O Município de São Miguel das 

Matas e a Festa do Agricultor, no Capítulo 2, no qual faço um breve histórico da 

cidade e procuro contextualizar a Festa do Agricultor de São Miguel das Matas. 

Narro desde seu início, chamando atenção para o padre fundador da festa na 

região, até chegar à atualidade. Mostro aí o potencial político, social e cultural dessa 

manifestação.   

Em seguida, no Capítulo 3 – As Linguagens Artísticas da Festa do Agricultor –

, trago uma análise da simbologia expressa através das roupas das rainhas da festa, 

e toda a composição teatral e musical presente no festejo, compreendendo estas 

como vetores de sentido e de identidade. 
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2 O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS E A FESTA DO AGRICULTOR 

 

2.1 O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS 

 

Localizada no território de identidade Vale do Jiquiriçá, São Miguel das Matas4 

(Mapa 1) tem uma população estimada de 10.414 habitantes, segundo Censo 

Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo 

que, 7.054 pessoas vivem na zona rural e 3.360 pessoas vivem na zona urbana, ou 

seja, a maioria da população vive na roça e tem nela a sua subsistência.  

 

 

          Mapa 1 – São Miguel das Matas (Bahia) 

          Fonte: IBGE.  
 

                     

Os primeiros indícios sobre a cidade datam do século XVIII, quando por volta 

de 1760 iniciou-se a colonização pelos jesuítas. O lugarejo foi se desenvolvendo 

com pequenas casas comerciais e algumas moradias em torno da Capela de São 

Roque, construída no ínicio do século XVIII, como pagamento de uma promessa 

feita ao santo por conta de uma peste que assolava a região. 

                                                           
4 A cidade faz divisa com os municipios de Laje, Amargosa, Elísio Medrado, Varzedo e Santo Antonio 
de Jesus; o acesso se faz pelas vias BR 116 e 324, pela BA 045 via Santo Antonio de Jesus - ferry-
boat - Bom Despacho. Segundo o IBGE, a população miguelense estimada em 2016 era de 12.501 
habitantes. 
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Em 1765, o povoado passou a se chamar São Miguel da Aldeia, para justificar 

tal nome há várias versões; na qual a mais pertinente refere-se à sua proximidade 

da aldeia dos “índios do arco verde”, conhecidos anteriormente índios cariris, 

aldeados na fazenda Arco Verde. Acredita-se que o desaparecimento desses 

indígenas na região tenha ocorrido por volta de 1820. Segundo relatos, o nome São 

Miguel fazia referência ao Arcanjo Miguel e Aldeias refere-se às leis de proteção às 

Aldeias. Em 1802, foi inaugurada, a capela (Figura 4) que tinha o arcanjo Miguel 

como padroeiro5. 

 

      Figura 4 – Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo 

      Fotografia: Gaspar, Anterlino Leite, 1957.     Fonte: IBGE.  
           

 

Em 1823, a coroa portuguesa elevou a Vila ao título de Freguesia de São 

Miguel da Aldeia; logo depois o arraial de Nova Laje passou a fazer parte dessa 

Freguesia, que, por integrar ao seu território o novo arraial, passou a ser chamado 

de São Miguel da Nova Laje.  

                                                           
5 Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2929404> 
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Foi apenas em 1848 que foi denominado São Miguel das Matas, topônimo 

este, justificado por situar-se em região de matas. No ano de 1889 iniciaram-se os 

estudos para construção da estrada de ferro (Figura 5) na rota São Miguel – Ubaíra. 

 

       Figura 5 – Estação Ferroviária de São Miguel das Matas 

        Fotografia: Autor Desconhecido     Fonte: IBGE.  

 

 

São Miguel foi emancipada no dia 1º de junho de 1891, mas somente no dia 8 

de junho começou a sua administração autônoma com o nome de São Miguel das 

Matas. 

Neste trabalho, o foco é uma festa que tem como tema a economia rural que 

foi e é sustentáculo do município, e é a principal atividade economica deste. Desde o 

século XVIII a economia estava voltada às culturas da mandioca, do café, da cana-

de-açúcar, do fumo e da criação de gado.  

Segundo informações obtidas com o coordenador geral do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de São Miguel, Roque Santos, a atual agricultura familiar de 

São Miguel das Matas tem uma exploração diversificada, dentre as produções estão: 

laranja, milho, amendoim, banana, caju, a criação de gado, porém o forte da 

economia gira em torno das lavouras de cacau e mandioca. Tais produtos são 
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exportados para cidades como Santo Antonio de Jesus e Salvador, na maioria das 

vezes pelos próprios lavradores, sem passar pelas empresas da cidade, o que 

décadas antes ocorria com frequência.  

Nos últimos anos o modelo de casa de farinha familiar, na qual a própria 

família era responsável por todo processo de produção tem perdido espaço para o 

modelo empresarial, no qual o agricultor muitas vezes compra a roça da mandioca 

para manter a produção semanalmente, não mais apenas para consumo próprio, 

mas para grande produção, seguido da exportação. 

Quando perguntado sobre as formas de trabalho existentes hoje nas zonas 

rurais da cidade, Roque se mostra bastante preocupado, pois segundo ele, a 

situação é bem complicada, já que a maioria dos pequenos agricultores dedicados à 

agricultura de consumo familiar não tem terra própria. Ele descreve:  

 

Não tem terra pelo fato [seguinte]: o pai já é proprietário de uma área 
pequena, aí vem dois, três filhos e fica ali, constrói família e fica na 
terra, aí acaba trabalhando em outras terras, porque as terras do pai 
é pequena e não dá para todo mundo trabalhar. Aí vai trabalhar de 
“meia”6.  (SANTOS, R. Entrevista, 14 jan. 2017) 

 

Essa forma de trabalho citada, traz desvantagens ao pequeno agricultor, pois 

ao final da colheita, ele obtém quase lucro nenhum, ficando o dono do terreno com a 

melhor parte.  Em São Miguel das Matas, essa forma de trabalho tem sido a mais 

comum, o que se torna precupante, pois diversos agricultores não encontram terras 

para plantar, isso acontece porque nem todos fazendeiros que possuem terras 

maiores, grandes fazendas, cedem terra para o pequeno agricultor plantar, 

preferindo investir na pecuária. Apesar de todo esse impasse para se conseguir terra 

para cultivar, a renda familiar da população rural melhorou significamente.  

As condições de moradia do município, nas últimas décadas, possui saldo 

bastante positivo, atráves de programas sociais implementados pelo governo 

federal, e fundos destinados para tal; o sindicato através de recursos vindos do 

                                                           
6 “Meia” é uma forma de trabalho muito comum no interior do Nordeste. Ela ocorre da seguinte forma: 
o dono da o terreno para uma determinada pessoa plantar, essa pessoa faz todo o processo de 
limpeza do terreno, plantação, adubação, manutenção da plantação, colheita e demais etapas de 
produção. Quando recebe o dinheiro de todo o trabalho, o lavrador que plantou, da metade de tudo 
que ganhou ao dono da terra. 
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Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)  conseguiu entregar em torno de 

150 casas na zona rural.  

O mesmo vem desempenhando, juntamente com a Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC)7, de forma tímida, pois não possui muitos 

recursos financeiros, assistência aos produtores de cacau, incentivando o 

desenvolvimento sustentável dos agricultores em suas lavouras. O sindicato alerta 

que por falta de informação os produtores ao invés de triplicar sua renda com o 

manejo correto da plantação, está gastando mais com a área de adubação e mão de 

obra. Com as associações que foram sendo criadas na cidade, os lavradores 

passaram a se organizar. Atualmente tem em torno de seis associações atuantes na 

cidade. 

Contudo, ainda há uma carência do governo municipal em dar assistência 

técnica para as pessoas melhorarem as suas produções. É notória a urgência de 

politicas públicas que facilitem e estimulem a vida na roça, a exemplo de formação 

profissional direcionada e mais opções de lazer e cultura. Necessita-se de uma 

conscientização, de forma geral, com relação aos problemas consequentes do 

êxodo rural, e suscitar o debate sobre o tema para que haja condições do 

trabalhador rural manter-se de forma justa onde está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 CEPLAC é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atua em seis estados 
do Brasil dentre eles a Bahia. Criada em 20 de fevereiro de 1957, época em que a economia 
cacaueira atravessava uma grave crise, teve sua atuação, nos seus primórdios, centrada 
basicamente no apoio à cacauicultura. A prioridade atual consiste na recuperação da economia 
regional, com ênfase para o combate à "vassoura-de-bruxa".  
Fonte: <http://www.ceplac.gov.br/paginas/ceplac/ceplac.asp>  
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2.2 A ORIGEM DA FESTA  

 

Iniciada pelo Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio (1927–2008), na época 

pároco da cidade, em 1957, a Festa do Agricultor da cidade de São Miguel das 

Matas foi criada com o objetivo de mostrar a alegria e o sofrimento da população do 

campo.  

Segundo Dona Inês, uma das pessoas que ajudaram na criação do festejo, 

depois que o pároco fez uma viagem para um Encontro Nacional no Rio Grande do 

Sul e viu a Festa do Agricultor de lá, trouxe a experiência e partilhou na paróquia. A 

Juventude Agrária Católica (JAC)8 juntamente com o pároco criaram a Festa do 

Agricultor de São Miguel das Matas.  

As três primeiras edições foram realizadas na comunidade rural do Ponto da 

Serra, que tinha como padroeiro São José, este considerado patrono dos 

trabalhadores. Logo depois o espaço ficou pequeno e os festejos foram transferidos 

para o centro da cidade. Sendo, na maioria das vezes, no dia 1º de maio por ser o 

Dia Nacional do Trabalhador, houve anos em que foi realizada no mês de novembro. 

A festa era comentada em todo o Estado da Bahia pela sua excelência, as pessoas 

ficavam empolgadas para participar.  

No período inicial da festa, o povo do campo sofria muito mais do que hoje, 

pois não tinham acesso à educação e o dinheiro era quase nenhum. A Festa do 

Agricultor juntamente com o movimento JAC veio para mostrar àquela gente sofrida, 

a importância do seu trabalho, da sua lavoura. Uma das pessoas que estavam à 

frente do movimento da juventude, na época, era Dona Eunice, e esta relata: 

 

                                                           
8 Associação civil católica reconhecida nacionalmente pela hierarquia eclesiástica em julho de 1950 
como setor especializado da Ação Católica Brasileira (ACB). Tinha por objetivo difundir os 
ensinamentos da Igreja nas zonas rurais. Restrita a algumas dioceses, a JAC teve uma atuação 
intensa em algumas áreas, mas pouco expressiva em nível nacional. Mesmo nos primeiros anos da 
década de 1960, quando a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Juventude Estudantil Católica 
(JEC) se empenharam em transformar o papel da Igreja no interior da sociedade brasileira, a JAC 
manteve-se discreta. Com a repressão desencadeada pelo movimento político-militar de março de 
1964, a JUC e a JEC foram bastante perseguidas. Suas tarefas foram então levadas adiante pela 
JAC, pela Juventude Operária Católica (JOC) e pela Ação Católica Operária (ACO). Do momento em 
que aumentou seu compromisso social e político, os militantes da JAC passaram igualmente a sofrer 
perseguições. Desapareceu a partir da crise da ACB, iniciada em 1966. A JAC era filiada ao 
Movimento Internacional da Juventude Agrária Católica, sediada em Louvain, na Bélgica.  
Fonte: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/juventude-agraria-catolica-jac> 
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[...] o agricultor tem que aprender a se valorizar, porque todo mundo 
depende dele. Se é o pão, depende do agricultor. Se é a carne, 
depende do fazendeiro. Tudo, tudo vem do campo, tudo vem da zona 
rural. Então a gente queria conscientizar o agricultor, que ele era 
importante, porque ele era desvalorizado. (BARRETO, E. Entrevista, 
10 dez. 2008) 

 

Em entrevista à Inês Ana, popularmente conhecida como Dona Inês do 

Sindicato, uma pessoa que exerceu e exerce um importante papel junto aos 

movimentos sindicais da cidade, fui sendo informada de detalhes que possuem 

relevância para a documentação da festa. Ela descreve: 

 

Como ficava assim do lado do município, naquele período, a gente ia 
a cavalo. Ia para lá e levava algumas apresentações da comunidade, 
que [...] podia[m] ser de dramatizações, de canto, de poesia, teatro, 
ou então mesmo um debate entre os agricultores [...]. A parte da 
manhã era um “desfilizinho” em volta da igreja, com os produtos e as 
ferramentas, tinha a missa, depois na missa, no momento do 
ofertório eram ofertadas as dificuldades, os problemas e fazia o 
ofertório, após a missa tinha a benção das ferramentas e dos 
produtos. E em seguida, terminando a missa, tinha um palco onde 
eram apresentadas [...] essas dramatizações, essas coisas. 
(SANTANA, I. A. Entrevista, 15 abr. 2015) 

 

Nessas apresentações a que Dona Inês faz referência, eram expostos os 

problemas dos agricultores, suas demandas, sua condição de vida e também sua 

desorganização naquela época. Movimentos como o Movimento de Educação de 

Base (MEB)9, aproveitavam a oportunidade para falar sobre cooperativismo, 

sindicalismo e coisas que organizassem o agricultor no seu município, para eles se 

fortalecerem a ponto de haver um melhoramento da agricultura na região.  

O 1º de maio nessa cidade passou, a partir do ano de 1957, a representar o 

“Dia do Homem do Campo”, momento em que este se sentia valorizado pelo seu 

árduo trabalho (Figura 6), ocasião na qual, podia de forma livre, destemida e criativa 

protestar perante o poder público seus direitos e sua valorização. 

 

 

                                                           
9O MEB foi fundado em 21 de março de 1961, com sede e foro no Distrito Federal. Vinculado a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, não possui fins lucrativos. Realiza ações de 
mobilização social, de alfabetização de jovens e adultos e de educação de base. Atualmente o MEB 

não atua mais na Bahia. Disponível em: <http://www.meb.org.br> 
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                           Figura 6 – Festa do Agricultor, São Miguel das Matas, 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Arquivo Pessoal de Maria Inez Sousa 

 

 

 Entretanto, desde seu surgimento, a Festa do Agricultor se deparou com o 

atrito Igreja X Poder Público Municipal, pois as perseguições políticas aos 

sacerdotes da cidade causavam receio e medo no povo miguelense, principalmente, 

nos que estavam à frente das forças sindicais e da JAC. 

 Em 1964 quando houve o Golpe Militar, os políticos da cidade aproveitaram a 

situação e denunciaram o pároco, acusando-o de ser comunista; alegavam que este 

era a favor dos pobres, da reforma agrária e que apoiava o sindicato rural. A partir 

de então, ocorreram perseguições aos diretores sindicais da cidade, inclusive três 
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foram presos, dentre eles Otaciano Barbosa Moura e Acúrsio Figueredo.10 Nesse 

ano houve a Festa do Agricultor, o povo foi à rua com medo, desgosto, tristeza, mas 

também mostrando coragem, alegria e determinação, efetivando tudo o que havia 

sido planejado, como em todos os anos anteriores. Dona Inês relata o ocorrido com 

admiração: 

 

[...] isso pra mim é o marco que realmente a Festa do Agricultor era 
ponto chave para o despertar [...] a consciência do trabalhador. [...] 
porque na volta da própria festa, você já tinha os companheiros 
presos, e muitas pessoas diziam assim: Ah! daqui a pouco é você 
que vai ser preso, porque você tá na liderança da festa [...]. Enfim, 
rodava esse clima pesado, mas a festa saiu. (SANTANA, I. A. 
Entrevista, 15 abr. 2015) 

 

Na época chegaram a cidade em torno de 20 militares para prender os ditos 

comunistas. Explicando o porquê de tais acusações, Pe. Gilberto diz: 

 

Nessa ocasião eu indo ao Rio de Janeiro, assisti a uma palestra de 
um advogado muito bom, sobre sindicalismo rural, que não se falava 
ainda, e eu achei aquilo muito interessante. E anotei tudo e trouxe e 
fiz uma palestra em São Miguel, que foi um escândalo! O padre falar 
em sindicato, sindicato é coisa comunista, e o padre apoiando. E não 
só o sindicato como outras coisas mais. Falei e falei a questão da 
Reforma Agrária, que era outro absurdo na época, e então eu era 
favorável a Reforma Agrária como sou até hoje, óbvio. E isso causou 
um grande choque na comunidade. (SAMPAIO, G. V. Entrevista, set. 
2007) 

 

 Após a saída do Pe. Gilberto, Pe. Walter Jorge Pinto de Andrade assumiu a 

paróquia. Como cada pároco possui uma forma diferente de organizar as 

festividades locais, Pe. Walter determinou que no dia 1º de maio tudo ocorresse 

como antes, e que fossem acrescentadas palestras que falassem de assuntos 

técnicos para melhoramento da agricultura, como também assuntos que o MEB 

trazia desde antes da sua chegada. 

 O novo padre tomou uma decisão que causou rebuliço entre os participantes 

da festividade, e consequentemente fez com que a Festa do Agricultor fosse 

perdendo a força ao longo dos anos seguintes. Ele estabeleceu que fosse eleita uma 

                                                           
10 Informações obtidas na entrevista realizada com a senhora Inês Ana da Silva Santana, 2015. 
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comunidade como vencedora, e esta receberia por prêmio uma bolsa de estudos 

para uma jovem da zona rural. Com isso, todas as jovens, que trabalharam e 

esforçaram-se da mesma forma, se sentiram injustiçadas, e a partir daquele 

momento se distanciaram, pois não concordavam com a disputa, que antes não 

existia no 1º de maio. Acredito que antes da saída do pároco, a festa tenha sido 

interrompida, tanto pelo motivo antes citado, como pelas perseguições políticas. 

Segundo informações obtidas durante a pesquisa, a finalização da festa se 

deu por motivo de ordem política, pois à medida em que a festa foi crescendo, 

tomando força junto ao povo da roça, a população foi tomando consciência e 

questionando o poder público, lutando pelos seus direitos, incomodando assim os 

governantes que começaram a interferir, e uma visão exploratória passou a se 

evidenciar, levando a ser o lucro com a festa o objetivo dos comerciantes da cidade. 

Com o fim da festividade na cidade, agricultores da comunidade conhecida 

como Riachão, sentindo-se inquietos com tal situação, e observando o valor que tal 

festa possuía para a sua classe, entrosaram-se com Engenheiros Pontes, distrito de 

Laje, um pouco antes da saída do Pe. Walter, e lá iniciaram a festa11. Pe. Gilberto 

retornou a cidade logo após, mas preferiu não retomar a festa na cidade por motivos 

de perseguições políticas. 

Pe. Edimilson Ribeiro foi outro padre que deu continuidade à Festa do 

Agricultor na cidade de São Miguel das Matas, porém, sofreu muitas perseguições 

pelos mesmos políticos que o fizeram com Pe. Gilberto e, mais uma vez, ela 

começou a decair. Para muitas pessoas da cidade, a tentativa de participação da 

prefeitura na festa foi o que realmente determinou o fim da mesma, pois era uma 

participação para se autopromover, utilizando o momento como propaganda 

eleitoral. A Festa do Agricultor foi retomada apenas anos depois, por volta da 

década de 90, pelo Pe. Fausto Lopes Mota, que diz: 

 

 [...] realizamos a Festa dos Trabalhadores Rurais no dia 09 de maio. 
Todas as comunidades receberam convite, além da divulgação feita 
pela Rádio da Diocese para este dia de glória. [...] no Mercado 
Municipal foi exigido um palco para apresentações e outras atrações, 
para homenagear os agricultores e as mães, por ser também o dia 
delas – 2º domingo de maio [...]. Todos de crianças a adultos, todos 
tiveram sua diversão. [...] apesar do tempo está frio, devido às 

                                                           
11 A festa em Engenheiros Pontes ainda hoje ocorre, mas perdeu totalmente seu caráter inicial.  
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chuvas, as comunidades se fizeram presentes e todo povo da 
cidade, o saldo foi positivo pelos bons comentários que se fizeram 
ouvir. (Livro do Tombo da Paróquia de São Miguel Arcanjo, f.115, 
1993)  

 

 

Pe. Fausto retirou a disputa entre as comunidades rurais, porém as 

dramatizações continuaram (Figura 7), e os agricultores voltaram a se organizar.  

 

           Figura 7 – Palco de Apresentações da Festa do Agricultor, fotografia posterior a 1993 

           Fonte: Blog São Miguel das Matas 

 

A corrupção na cidade de São Miguel das Matas deixou a situação econômica 

dos moradores bastante instável. Contudo, a população rural, como forma de 

protesto, foi às ruas no mês de maio e realizou a festa mais um ano. Infelizmente, 

tive acesso apenas à uma foto do acontecimento em 1994, já dos anos seguintes 

(Figura 8), a comunidade guarda diversos registros, que constitui documentação a 

respeito do tema tratado no último capítulo sobre indumentária. 
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Figura 8 – Rainhas, 1995 

Fotografia: Maria de Deus de Andrade 

 

Atualmente, parte das comunidades rurais de São Miguel das Matas já estão 

organizadas em pequenas associações, sendo assim, no ano de 2015, o pároco 

atual da cidade, Gonçalo Marinho, a pedido de seus paroquianos e juntamente com 

as associações, reavivou a festa quase duas décadas depois da sua última edição.  

As apresentações não seriam como antes, em que cada comunidade 

individualmente apresentava seu produto e sua rainha, agora seriam os setores, 

geralmente compostos por três comunidades vizinhas, que apresentariam o produto 

daquela região, e não haveria mais comunidade vencedora.  

Assim ocorreu a festa em 2015 e 2016 (Figuras 9 e 10), sem competição 

exacerbada. O povo voltando a se organizar, um pouco resistentes, principalmente 

as novas gerações, mas com um desejo imenso de que agora a Festa do Agricultor 

de São Miguel das Matas não dê mais nenhuma pausa na sua história 

Em 2016, a missa em homenagem aos agricultores foi realizada de forma 

ecumênica, sendo celebrada pelo pároco local e um pastor da Igreja Assembleia de 

Deus, também do município, numa busca de agregar lavradores de diversas 

religiões na luta pela igualdade de classe.  
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     Figura 9 – Rainhas, 2015 

  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                              

  

 

    Fotografia: Autora 

 

      Figura 10 – Rainhas, 2016 

     Fotografia: Fagner Fernandes 
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2.3 UM PADRE, UMA HISTÓRIA 

 

Gilberto Vaz Sampaio nasceu no dia 5 de janeiro de 1927, na cidade de 

Amargosa, Bahia. Ordenou-se padre aos 25 anos de idade, e em 1953 assumiu as 

Paróquias de São Miguel, Laje e Mutuípe. Recém-ordenado, o sacerdote 

considerado inovador foi tido, durante um tempo, como muito avançado por suas 

ideias pelos setores mais conservadores da Diocese.  

Para se deslocar de uma cidade a outra realizando seu trabalho pastoral, Pe. 

Gilberto ia a lombo de burro (Figura 11), em seguida, em uma moto, depois em um 

jipe, mais tarde em um fusca, e por último em um gol, este ganhado como presente 

de seus paroquianos, aos quais eles tanto dedicou sua vida. 

 

 

              Figura 11 – Padre Gilberto e seu burro Beija-Flor 

 Fonte: Arquivo pessoal de Dona Hilda Vaz 
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Gilberto sempre esteve à frente de seu tempo, nunca se conformou com as 

desigualdades existentes com relação ao povo da roça. Assumiu, durante um 

período, a liderança da JAC em todo o Estado da Bahia, orientando e motivando o 

movimento nas paróquias e dioceses (Figura 12 e 13).  

 

Figura 12 – Reunião da JAC, São Miguel das Matas, 1958 

               Fotografia: Maria Júlia dos Santos Souza 

           

         

Figura 13 – Encontro da JAC, 1959 

                Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Carmo Andrade Bonfim 
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Tornou-se assim pioneiro do movimento JAC e da renovação litúrgica da 

Igreja após o Concílio Vaticano II. A Paróquia de São Miguel tornou-se a pioneira 

desse movimento na Bahia. Sua inquietação ia além, em 1962, mesmo depois do 

incentivo à JAC e da criação da Festa do Agricultor em São Miguel, continuou a 

fazer palestras para os jovens, sobre as técnicas agrícolas e como melhorar o 

plantio, utilizando irrigação e adubação corretas, coisas ignoradas na época, pela 

população rural local. Sobre essas reuniões da JAC, Dona Inês esclarece:   

 

Seria como a juventude cuidar das plantas para ornamentar as suas 
casas em vez de comprar, plantar em caqueiro. Era questão de 
namoro, o que era necessário para um namoro consciente, cristão. 
Era trabalho de mutirão, como trabalhar juntos nas comunidades 
para ter melhor rendimento e alimentar melhor as famílias. 
(SANTANA, I. A. Entrevista, 15 abr. 2015)  

 

Além do conforto material fornecido através dessas reuniões, que buscavam 

esclarecer aos jovens da roça seus direitos essenciais a saúde, educação e direitos 

civis, ele também oferecia aos jovens um conforto espiritual, dando orientações e 

bons conselhos. Promovendo dignidade de vida aquelas pessoas que viviam à 

margem da sociedade. 

Logo depois, surgiu o sindicalismo rural em São Miguel das Matas, mesmo 

não assumindo diretamente o Sindicato, Pe. Gilberto expunha abertamente suas 

opiniões sobre a importância deste, e os direitos dos homens e mulheres da roça. 

Assim sendo, quando explodiu o Golpe Militar, em 1964, alguns fazendeiros e 

políticos de São Miguel e de Santo Antônio de Jesus denunciaram o vigário por 

considerá-lo um perigoso comunista. O padre não foi preso pela ditadura, apenas 

convocado para esclarecimentos, mas, na sua memória, a imagem de seus 

paroquianos e companheiros sendo presos o abalava fortemente, sempre que algo o 

fazia relembrar o fato.12 

 Após ser pároco em São Miguel das Matas, Pe. Gilberto assumiu a paróquia 

de São José do Andaiá, em Santo Antônio de Jesus, até 1982. Em 1º de janeiro de 

1982, foi transferido para a Vila de Varzedo, sendo seu primeiro pároco.     

  

                                                           
12 Informações contidas no livro Monsenhor Gilberto: O retrato de corpo inteiro da Diocese de 
Amargosa. 1952 – 15 de junho – 2002. s.l.: Exemplar Gráfica e Editora, [2002]. 
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Inconformado com a realidade que viu ao percorrer os vários cantos do 

município em suas caminhadas pastorais, tornou-se idealizador e batalhador da 

Emancipação de Varzedo, fato que se deu em 13 de junho de 1989. Pe. Gilberto 

gostava de escrever a história dos lugares por onde passava, relatando tudo que 

ocorria; dentre tantos relatos, em 2007, publicou o livro Emancipação de Varzedo – 

4 anos de luta, uma homenagem à cidade a qual dizia ter grande afeição. 

Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio morreu aos 81 anos, num trágico acidente 

automobilístico na BR - 101, em 2008, a caminho de uma missa festiva a qual iria 

celebrar. Até hoje é lembrado por suas ações na vida dos mais necessitados, sendo 

exemplo de força, resistência, solidariedade e de amor fraterno. Em São Miguel das 

Matas, foi homenageado com uma placa na Praça em frente à Igreja de São Roque. 

Atualmente existe homenagens ao religioso em diversas paróquias da Diocese de 

Amargosa.  

Em uma das diversas palestras que realizou disse que "a educação é como 

uma fonte que nunca seca, quanto mais usa, mais a água fica limpa"; para ele a 

educação é o elemento formador de uma sociedade mais justa. 
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3 AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS DA FESTA DO AGRICULTOR 

3.1 IDENTIDADE E EXPRESSÃO 

 

A manifestação estudada é categorizada como festa, conceito entendido 

como um fenômeno de natureza sociocultural, de diversas modalidades. É mais do 

que um momento da vida social, é um fenômeno cultural de ruptura com o tempo do 

trabalho, do dia a dia. É um tempo de significado próprio. (MARTINS, 2002, p.124) 

Sua natureza é intrinsecamente comemorativa ou celebrativa; pauta-se na alegria, 

no prazer, na satisfação de realização, na expressão e afirmação de comunidades, 

como também nas possibilidades de representação subjetiva, plenas de significação. 

Seu caráter coletivo é de grande importância.   

 Assim sendo, a Festa do Agricultor de São Miguel das Matas representa um 

momento protagonizado por homens e mulheres da roça, que passam a ter voz e 

vez, e sentem-se capazes de transformar o meio no qual vivem (Figura 14).  

 

        Figura 14 – Festa do Agricultor, São Miguel das Matas, 2015 

          Fotografia: Autora 
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Tal manifestação cultural possui relevância para a classe trabalhadora rural 

local, pois se torna um espaço no qual ela se agrupa e compreende a importância de 

se organizar por meio de sindicatos, cooperativas e associações. Além de 

apresentar a sua arte, saberes passados através das gerações, como também os 

produtos colhidos com trabalho e sabedoria. Logo, “[...] se experimentam novas 

relações com a tradição, a religiosidade, os ofícios e a comida, a estética e as 

maneiras de manifestar pertencimento a uma história e a um território.” (LODY, 

2015, p. 13). 

Abordo a Festa do Agricultor como uma manifestação cultural, que teve a 

sua origem pautada em ideais político-religiosos e em movimentos de resistência 

cultural, que buscavam reforçar e valorizar as particularidades do grupo social local, 

reivindicando seus direitos. A Igreja Católica possuía influência, por ser o padre da 

cidade uma das pessoas que estavam a frente do festejo, com o apoio de muitos 

membros da comunidade. Atualmente a festa é organizada por cerca de 29 

comunidades rurais do município de São Miguel das Matas.  

Há uma identificação dos participantes com a festa e é nítida a expressão da 

identidade de uma população do campo que vive na região. Assim, quando se pensa 

sobre tal, remete-se logo a relação entre o eu e o social, ou seja, entre o indivíduo e 

a sociedade. Deste modo a teia de relações existentes entre os sujeitos de 

determinada cultura ajudam a compreender as identidades e como elas são 

refletidas em seu cotidiano e nas suas manifestações. De acordo com Stuart Hall: 

 

O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades 
culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus significados e 
valores, tornando-se “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 
mundo social e cultural.(HALL, 2006, p.11-12) 

 

Pensando nessas projeções de identidade que efetuam-se, é pertinente 

apontar o processo de ressignificação ocorrida na Festa do Agricultor quando foi 

implantada na cidade de São Miguel das Matas no interior da Bahia, onde ganhou 

uma simbologia própria, bastante diferenciada da ideia vinda do Sul do país, onde as 

tradições e festejos têm peculiaridades distintas das existentes no Nordeste. 
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O que ocorreu no ano de 1957 foi a apropriação de uma prática cultural que, a 

partir de interesses próprios de um determinado movimento, foi transformada e 

passou a integrar o universo cultural daquele grupo social, criando e/ou resgatando 

identidades. 

 

O deslocamento de determinados instrumentos e utensílios, assim 
como o festejo de tradições resgatadas (valorização de certas 
práticas e elementos culturais do passado) são mecanismos 
acionados na elaboração dessas novas identidades, cabendo 
investigar o papel dos diferentes atores sociais (turistas, neo-rurais, 
agricultores, agentes de organismos oficiais) nesse processo. 
(CARNEIRO, 2008, p.73) 

 

Os agricultores de São Miguel fizeram na festa o deslocamento de 

instrumentos do seu cotidiano na lavoura, como enxadas, facões, machados, foices 

e chapéus de palha, e portavam roupas do dia a dia na roça (Figura 15), onde 

ocorria, talvez de forma inconsciente a encenação de si mesmo, tornando esse 

momento de ruptura com o tempo do trabalho uma espetacularização da vida 

cotidiana.  

 

   Figura 15 – Desfile do Arroz, 1961 

   Fonte: Arquivo Pessoal de Maria Inez Sousa 
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Ao mesmo tempo em que contrariavam a visão presente até os tempos 

atuais, quando se remete roupa à futilidade, afirmando através desse simples gesto 

que a vestimenta pode sim ser motivo de grandes problematizações, tornando-se 

suporte comunicacional do grupo. Convém salientar a relevância das indumentárias 

que foram surgindo a partir da quarta edição da festa no ano de 1960, quando as 

roupas do dia a dia na lavoura não eram mais suficiente para suprir os anseios dos 

sujeitos sociais.  

Desde então surgiram as rainhas das lavouras, onde uma jovem de cada 

zona rural desfila na festa em cima de um carro, caminhão ou trator, portando um 

vestido confeccionado com o produto que sua comunidade representa.  

Buscarei transpor esse espetáculo visual através da escrita e da fotografia, 

retratando sua plasticidade enquanto forma de expressão simbólica de afirmação de 

uma identidade das comunidades que participam. Nessa ocasião, as ruas da cidade 

se tornam passarelas em que a indumentária, os adereços e toda a composição da 

festa ganham novos significados, portanto “a roupa, compreendida na sua dimensão 

simbólica, é um elemento importante na constituição cultural; reforça mitos e signos, 

reestrutura valores e tradições.” (CIDREIRA, 2015, p. 22).  

Ao criar todos esses elementos, os agricultores ressaltam a própria lavoura 

que estão representando, trazendo a beleza daquela plantação. Os trajes das 

rainhas possuem riquezas de detalhes; cada elemento visual carrega consigo um 

sentido, havendo uma linguagem simbólica também em suas cores. 

 A fotografia sobrevive à história social, e assim se torna produto de análise 

para antropologia visual. Através dela pude conhecer um pouco mais a arte daquela 

gente, ver de fato cada detalhe daqueles vestidos, carregados de expressão 

coletiva. 

 

A experimentação de certos sentimentos que o outro nos desperta 
em momentos da pesquisa pode transformar-se num apoio 
importante para a antropologia e para um conhecer mais 
aprofundado do grupo. Da mesma forma, a fotografia, como um meio 
de expressão, pode nos fornecer uma visão ampliada das coisas 
alheias. (ANDRADE, 2002, p.26) 

 

A partir de então, utilizando fotografias como suporte, começo uma análise 

sobre as composições das indumentárias da Festa do Agricultor de São Miguel das 
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Matas, Bahia, descrevendo, nas que possivel for, o processo de confecção das 

mesmas, fazendo uma linha temporal, em que percebem-se as transformações das 

vestimentas das rainhas ao longo das décadas. 

Naquele período inicial da festa, a situação econômica dos moradores de 

zonas rurais era bem mais precária que nos dias atuais, então, para conseguir 

organizar e comprar os materiais necessários para a confecção do figurino e dos 

adereços eram necessárias “campanhas”13 para arrecadação de fundos. Dona Inês 

relata como a sua comunidade se preparava: 

 

Se fazia uma lista, pedia aos comerciantes e aos que podiam mais. 
[...] E angariava um dinheiro, então, com esse dinheiro se comprava 
a roupa, e o produto ou tinha na comunidade, ou se fosse um 
período mais de estiagem, que não tivesse. Porque nossa 
comunidade ficava com o milho, então se comprava o milho, 
comprava a roupa, comprava a cola, tudo com esse dinheiro. 
(SANTANA, I. A. Entrevista, 15 abr. 2015) 

 

A partir da década de 60, havia uma jovem que abria o desfile das rainhas, 

ela era chamada de Camponesa, em seu singelo vestido, num corte semelhante às 

roupas das agricultoras da época, havia colado um pouco de cada produto que ia 

ser representado pelas rainhas, além de portar na cabeça o chapéu de palha, 

representando o trabalho da lavoura, também exercido pelas mulheres; por ser um 

festejo relacionado ao catolicismo, muitas vezes a jovem trazia filhotes de ovelhas, 

que na simbologia da Igreja Católica significa o Cordeiro que é a representação do 

próprio Cristo.  

Nas Figuras 16 e 17, é possível observar a composição do vestido, em tecido 

simples, no qual existem “carreirinhas”14 dos produtos que, na maioria das vezes, 

eram: arroz, amendoim, sementes de laranja, feijão, entre outros apresentados na 

festa. 

 

 

 

                                                           
13 Nessas campanhas eram realizados leilões, bingos, rifas e vendas de produtos diversos. 
14 Termo utilizado pelas lavradoras da região para exemplificar como as sementes são dispostas na 
vestimenta, que pode ser alinhada de forma horizontal, vertical ou até mesmo na diagonal, criando 
formas e/ou desenhos. 
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Figura 16 – Camponesa, 1961             Figura 17 – Camponesa, fotografia anterior a    
                                                                                      1970 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Carmo             Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Carmo  
Andrade Bonfim                                                              Andrade Bonfim 

 

A zona rural conhecida como Riachão, que representa até hoje o milho; nas 

décadas de 60 e 70, chamava atenção durante a festa, pela composição minuciosa 

presente em sua indumentária. A princípio eles faziam vestidos simples, com palhas 

do milho anexas e poucos adereços, onde a rainha portava em sua cabeça um tipo 

de chapéu feito exatamente para complementar o vestuário (Figura 18), e na ponta 

deste colocou-se as estigmas do milho, popularmente conhecida como “cabelo do 

milho”, levando a mão um pé da lavoura, e em seus pés a rainha portava uma 

sandália de couro, remetendo a simplicidade da roça. 
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     Figura 18 – Rainha do Milho, fotografia posterior a 1959 

        Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Carmo Andrade Bonfim 
 

 

Com o passar do tempo, a comunidade foi se aperfeiçoando e o vestido 

passou a ter toda a sua frente coberta por grãos, e atrás enfeitado com a palha, 

assim a rainha simbolizava uma espiga de milho pelo formato de sua roupa (Figuras 

19 a e 19 b); em 1961 escolheu-se uma jovem de cabelos claros na intenção de 

remeter as estigmas do pé de milho. 
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Estima-se que essa indumentária pesava em torno de 20 quilos, sendo 

necessário a rainha segura-se no trator para prosseguir com o desfile, e atrás um 

pelotão de agricultores à acompanhava com sanfonas, pandeiros, além de trazerem 

diversos pés de milho ou produtos derivados, tudo de forma bastante organizada.  

 

                        Figura 19 a – Rainha do Milho, 1961 

       Fonte: Arquivo pessoal de Maria Inez Sousa 

 

Era um trabalho cauteloso, porque a responsável por toda preparação Dona 

Antônia, trabalhava como lavradora e também costureira, considerada pelos seus 

companheiros de grupo como perfeccionista em tudo que fazia, ela realizava 

mutirões em sua casa nos dias próximos a realização da festa, e assim 
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confeccionava todos os detalhes. Quando questionada sobre seu trabalho e arte ela 

diz:  

Era o vestido em formato de uma espiga, agora todo coberto de 
milho. [...] Trabalho, era horrível! Era todo colado na cola de madeira, 
o milho, de grão em grão. A gente tinha que cortar assim o olho do 
grão, e sair formando aquelas “carreinhas” até o pé.  
(BITTENCOURT, A. Entrevista, 2 fev. 2017)    

 

A expectativa pelo dia da festa era uma espera gostosa, quando aguardava-

se de forma ansiosa não somente para apresentar a sua rainha com seu exuberante 

vestido, mas também para poder analisar as outras comunidades em suas 

respectivas apresentações, estas podiam ser através de dramatizações, canto, 

poesia, teatro, ou então mesmo um debate entre vários agricultores. 

 

         Figura 19 b – Rainha do Milho, 1961 

         Fonte: Arquivo pessoal de Maria do Carmo Andrade Bonfim 
 

Nesses momentos a população aproveitava para reivindicar mudanças, 

denunciar e se manifestar, utilizando as apresentações citadas, como forma de 

retratar também a vida na roça de diferentes meios. 

 Em 1960, por exemplo, após os desfiles e a Santa Missa, usufruindo a 

concentração da população miguelense na festa, a JAC encenou uma peça teatral 
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dividida em três atos, nos quais, de forma bastante poética, apresentava a origem da 

paróquia local, deixando as pessoas que assistiam satisfeitas, pois muitos não 

conheciam esse capítulo de sua história15. Após a peça, fizeram um oferecimento a 

Deus em nome de todos os agricultores. Esses momentos também foram utilizados 

para reforçar a fé do povo, onde eram retratadas as dificuldades que existem no 

trabalho na roça, mas ao mesmo tempo demonstrando um Deus que tinha 

misericórdia do seu povo.  

Ao longo desses 60 anos, desde que ocorreu a primeira Festa do Agricultor 

de São Miguel das Matas, nota-se que houve diversas transformações na 

plasticidade de tal evento; algo que fica evidente no resgate do festejo na década de 

90, quando a indumentária das rainhas possuíam saias a francesa, termo utilizado 

para designar uma herança europeia em que as saias são armadas, volumosas e 

arredondadas. Os trajes também passaram a possuir uma linguagem simbólica 

através de suas cores, associadas aos seus respectivos frutos (Figura 20). 

Entretanto, algumas coisas perpetuaram através do tempo, como os pelotões 

seguindo a rainha, trazendo em suas vestes algo relacionado ao produto, seja folha 

ou semente, além dos chapéus de palha e os instrumentos musicais.   

 

                         Figura 20 – Rainha do Cacau, fotografia posterior a 1993 

                        Fonte: Blog São Miguel das Matas 

 

                                                           
15 Informações encontradas no livro Paróquia de São Miguel Arcanjo (São Miguel das Matas) – No 
primeiro período da Diocese de Amargosa – Dom Florêncio Sizinio Vieira. [1942 – 1970]. 
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A comunidade de Nossa Senhora da Conceição, localizada no Entroncamento 

de São Miguel das Matas, ganhou destaque na festa a partir do ano de 1994, por 

seus detalhes minuciosos na representação da cana-de-açúcar, para isso a 

comunidade apresentava duas rainhas, uma jovem representando a cana comum, e 

uma criança representando a cana mirim, um tipo de cana pouco comercializada.  

Toda a organização, preparação e confecção dos vestidos e adereços eram 

realizadas na casa de Sr. Francisco ou na casa de Dona Clarice. 

 Na região há um Engenho que na época pertencia ao Sr. Leonel Sousa 

Argolo, popularmente conhecida como Lió Argolo, era a pessoa que doava toda a 

cana para o grupo; ele passava no moedor a cana para retirar o caldo, após esse 

processo ele entregava o “bagaço”16 do produto para o pessoal. Era necessário 

deixar secar durante duas semanas aproximadamente para iniciar as outras etapas. 

De acordo com a comunidade o mais importante era que o figurino fosse o 

mais natural possível, sem materiais artificiais, usando quase todas as partes do 

produto (Figura 21).  

Com os bagaços da cana, as lavradoras faziam a parte em branco do vestido; 

para o manto da rainha utilizou-se além do bagaço, a folha e nas laterais foram 

colocadas as inflorescência da cana, também chamada de flecha, dando assim 

realmente um aspecto de soberania.  

 

                                                           
16 O bagaço da cana é o resíduo que sobra da mesma após o processo de compressão para a 
retirado do caldo, que é popularmente consumido. O bagaço da cana-de-açúcar também é 
reaproveitado para geração de energia em termoelétricas através do processo de queimagem do 
mesmo. 
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               Figura 21 – Rainha da Cana, 1995 

               Fonte: Arquivo pessoal de Maria Clarice Argolo 

 

Na faixa era utilizada a casca da cana em formato de retalhos, recortavam-se 

os mesmos do tamanho da letra a qual iria usar, para tal usava-se facão ou faca, a 

fim de que o corte fosse feito de forma precisa (Figura 22). Na intenção de colar os 

enfeites eles utilizavam goma da mandioca, que numa mistura com água obtêm-se 

um tipo de cola natural.   

A coroa era confeccionada em cartolina, na qual pregava-se o bagaço da 

cana moído novamente. O efeito criado enfatiza o verde da folha, e a forma 

simboliza a forma da folha de cana nas plantações. 
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  Figura 22 – Desfile da Rainha da Cana Mirim, 1995 

  Fonte:  Arquivo pessoal de Maria Clarice Argolo 

 

No dia da festa, além das rainhas com sua indumentária, eram realizadas 

dramatizações em que se apresentava o produto. Tais peças de teatro eram 

divididas em passos; em uma delas, os agricultores recriaram, em cima de um 

caminhão aberto, o cotidiano dos engenhos de açúcar (Figura 23).  

Ao mesmo tempo mostrava-se a cana sendo moída para fazer o caldo, a 

rapadura, e outros produtos derivados da cana. Como também reproduções dos 

feitores e escravos, mostrando como ocorreu a produção da cana no Brasil Colonial 

(Figura 24). 
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           Figura 23 – Recriação do Engenho de Açúcar, 1995 

           Fonte: Arquivo pessoal de Maria Eunice de Andrade Argolo 

 

 

          Figura 24 – Apresentação dos derivados da Cana, 1995 

      Fonte: Arquivo pessoal de Maria Clarice Argolo 
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Não encontrei fotos da representação dos escravos, contudo, a figura do feitor 

encontra-se preservada neste trabalho (Figura 25). É possivel que em outro 

momento fotografias de personagens da escravidão venham a ser evidenciadas. 

 

 

                                    Figura 25 – Representação do feitor, 1995 

                                         Fonte: Arquivo pessoal de Maria Eunice de Andrade Argolo 
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Como a comunidade apresentava duas rainha havia músicas diferenciadas 

para cada uma. Na música da Rainha da Cana, notam-se trechos que retratam a 

dificuldade no manejo dessa lavoura, “[...] entre espinhos e insetos trabalha o pobre 

agricultor; muito suor e sangue às vezes já derramou, por amor a sua lavoura, eles 

suportam toda dor [...]”, como também a importância da mesma no fornecimento de 

produtos para a população em geral, “[...] Não deixo de plantar cana, cada vez eu 

planto mais, pois dela se tira o álcool pra curar nos hospitais. Vejo que a cana é boa, 

dá açúcar e o mel. Viva quem planta cana, nas terras de São Miguel [...]” (ANEXO I). 

Para a Rainha da Cana Mirim era trago na letra da música o poder medicinal 

da lavoura, “A cana mirim/ ninguém quer mais cultivar/se soubesse que é um santo 

remédio/ a maioria ia plantar. Quem sofre de hepatite/ não precisa se preocupar/ é 

só seguir orientações médicas e a cana mirim chupar [...]”, e ao mesmo tempo um 

apelo aos próprios lavradores para que não deixem a plantação se extinguir, 

“Lavradores tenham consciência/ e escute o que vou falar/ cuide da cana mirim/ 

porque um dia você pode precisar” (ANEXO II).    

Após o ano de 1998, a festa deixou de ocorrer na cidade de São Miguel das 

Matas, por motivos incertos. Com isso passou-se 17 anos, nos quais a classe 

trabalhadora rural passou a se organizar através de associações; foi então que no 

ano de 2015, inquietos pela falta de uma manifestação voltada para a classe acima 

citada, eles recorreram ao pároco para reestruturar a antiga Festa do Agricultor.   

Nesse retorno do festejo várias modificações foram feitas, entre elas as mais 

relevantes foram a reorganização das comunidades agora em setores, e a 

redefinição dos produtos a serem apresentados na festa, baseando-se na atual 

agricultura familiar do município.  

O setor São Gabriel, composto pelas comunidades de Areia Fina e Muquiba, 

no qual representavam o milho, foi prejudicado por uma forte estiagem na região; 

demonstrando a tristeza pela perda da colheita, os agricultores fizeram uma paródia 

da música Xote Ecológico do cantor e compositor Luiz Gonzaga, na qual cantavam 

“Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra 

plantar, se plantar não nasce, se nascer não dá, até o milho verde tá difícil de 

encontrar”; assim apresentavam sua rainha (Figura 26), com um vestido em que 

apenas a cor e uns poucos milho de pipoca representavam o produto. 
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         Figura 26 – Rainha do Milho, 2015 

        Fotografia: Autora 

 

Entretanto, em 2016, agradecendo a bondade divina, os mesmos lavradores 

retornaram a festa trazendo sua rainha (Figura 27), glorificando a Deus, pois nesse 

ano a colheita estava sendo boa. 

 

Figura 27 – Rainha do Milho, 2016 

        Fotografia: Fagner Fernandes 
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 Nesse mesmo ano, fui convidada pelo Setor Paulo, composto pelas 

comunidades do Entroncamento de São Miguel, Gendiba e Moenda, para ser a 

Rainha da Banana (Figuras 28 e 29), assim acompanhei todo o processo de 

confecção da indumentária. O vestido foi todo ornamentado com flores e outros 

detalhes, feitos com as palhas que cobrem o caule da bananeira17 ou com a própria 

folha do pé de banana. 

 

 

Figura 28 – Rainha da Banana (FRENTE), 2016         Figura 29 – Rainha da Banana (VERSO), 2016 

Fotografia: Fagner Fernandes                                    Fotografia: Fagner Fernandes 

 

As flores foram feitas pela lavradora Adelina Silva, conhecida como Delina, 

nota-se habilidade e perfeição na montagem de cada flor, variando os tamanhos e 

formato das pétalas, podendo ser pontiagudas ou arredondadas (Figuras 30 e 31). 

Para compor o arranjo harmônico foram utilizadas as palhas da banana desfiadas ao 

                                                           
17 Cientificamente chamado de pseudocaule. 
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longo do comprimento da saia, para simbolizar um cinto foram trançadas palhas 

escuras e claras para dar um efeito de degradê. 

 

 

        Figura 30 – Flores da palha da bananeira, 2016 

        Fotografia: Autora 

 

 

  Figura 31– Confecção do vestido da Rainha da Banana, 2016 

   Fotografia: Autora 
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 Na parte do busto foi utilizada a mesma matéria prima mas esticou-se para 

ficar bem lisa e dar a impressão de ser um tecido. Enquanto para faixa da soberana 

(Figura 32), fez-se proveito do engaço, que é o pendão que sustenta o cacho e o 

coração da banana. Cortou-se o engaço em tiras de espessura exatamente igual 

formando o nome Rainha da Banana, costuradas com nylon em tecido branco.  

A coroa da rainha foi inspirada na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Foi 

confeccionada basicamente com palhas modeladas e/ou trancadas de formas 

diferenciadas, usou-se também a flor da bananeira, que popularmente é conhecida 

como o coração da banana, sendo utilizado para criar o cone fixado na parte 

superior da coroa e cortado também em pequenos formatos ovais e colado nas 

laterais, remetendo os rubis ou joias preciosas presentes nas coroas da realeza. 

 

       Figura 32 – Confecção da faixa da Rainha da Banana, 2016 

       Fotografia: Fagner Fernandes 

 

Não só como forma de expressão de identidades, a Festa do Agricultor de 

São Miguel das Matas também é uma demonstração de força das comunidades 

católicas rurais em manter uma série de tradições em meio a uma história de 

submissão e estruturas de dominação, que consequentemente se tornam fatores 

que fortalecem o reconhecimento atual diante de suas práticas culturais. Nesses 

momentos a população aproveita para reivindicar mudanças, denunciar e se 

manifestar, utilizando as apresentações anteriormente descritas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Pesquisar a Festa do Agricultor de São Miguel das Matas levou-me a 

confirmação de que se trata de uma manifestação construída pelas comunidades e 

para as comunidades do município que dá nome à festa. Foi compreender que há 

uma hierarquização cidade / campo, não superada, apesar de passos já terem sido 

dados.  

Relatando o contexto no qual a festa foi instaurada e realizada ao decorrer 

dos anos, como os processos ocorridos (perseguições políticas, inexistência de 

projetos para as famílias do campo, falta de comprometimento dos poderes públicos 

com a população, condições de trabalho e moradia desumanas) durante todo esse 

percurso histórico que dificultaram a continuidade do festejo, tendo nelas pausas de 

longos períodos. 

A Festa – objeto de estudo – torna-se elemento de fortalecimento, resistência 

e propagação de ideais políticos-religiosos, culturais e sociais, cabendo aos sujeitos 

envolvidos a disseminação de tais opiniões, afirmando uma ou mais identidades do 

grupo local, transformando assim o meio no qual vivem.  

Foi proposto analisar de que maneira participantes de tal festividade 

utilizavam-se de uma linguagem artístico cultural para se comunicar e se auto 

representar, afirmando o segmento social local.  

A fotografia foi um suporte de grande valia, pois através dela foi possível fazer 

a documentação e consequentemente a preservar tais registros iconográficos e 

históricos da festa; possibilitando que pessoas venham a se ver neste trabalho, o 

que já ocorreu desde o processo.  

Tornou-se visível a importância da participação da população rural do 

município. Essa visibilidade hoje é tímida, ao contrário das décadas anteriores 

quando edições da festa foram realizadas. Foi possível trazer aspectos históricos e 

estéticos que demonstram haver uma identidade construída e reafirmada pelo grupo 

envolvido na manifestação cultural.  
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Concluiu-se que a festa foi um instrumento e uma ação de resistência e luta 

contra as opressões vividas nas décadas de 60 e 70, e também como meio do grupo 

social se organizar e questionar os poderes públicos, exigindo igualdade e dignidade 

para os moradores da roça; identificou-se portanto, os perfis dos participantes da 

festa e suas ações para estruturá-la, compreendendo sua função político social.  

Hoje, ela ainda possui o caráter de busca por uma sociedade mais justa e 

igualitária, onde a população rural tenha condições dignas de trabalho, moradia e 

lazer, para manter-se onde está. 

A análise da indumentária, composições musicais e apresentações teatrais 

corroboram para afirmar que há um desejo de identificação das comunidades 

através dos produtos provindos da lida com a terra. Valoriza a sensibilidade, 

criatividade e arte dos agricultores.  

Durante o processo de investigação, valendo-se na metodologia da história 

oral, utilizada através das entrevistas, tornou-se visível a relevância desse processo 

não apenas para tal pesquisa, mas também para os entrevistados, em sua maioria 

idosos, dando a eles possibilidade de expressar suas emoções através da oralidade, 

relembrando de fatos passados, resgatando uma memória individual e também 

coletiva, carregadas de emoção, saudades e um sentimento de pertencimento a 

determinado grupo social. Como diria Picoli:  

 

É, aparentemente, consenso entre os pesquisadores que a dinâmica 
da sociedade contemporânea – a noção de tempo acelerado, de 
constantes transformações e, consequentemente, perda do sentido 
de identidade, de pertencimento, de raiz – forçou o retorno da 
narrativa. (PICOLI, 2010, p. 172) 

 

Portanto, percebeu-se a relação entre a cultura local, as linguagens artísticas 

e as transformações na plasticidade da festa ao longo do tempo; seja através do 

depoimentos colhidos como pelos registros iconográficos, manuscritos e digitais. 

Assim, as ideias discutidas e defendidas no decorrer deste estudo levaram a 

compreender que ocorre uma transformação constante em tal festejo, observando 

mudanças que a festa apresentou ao longo dos anos quanto a sua estrutura, sua 

plasticidade e ao seu sentido. Contudo, não mais possui o cunho ruralista, antes 
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bastante impregnado e propagado, remetendo na década de 90 e nos dias atuais a 

desfiles de modas; as rainhas não mais possuem uma aparência ligada as mulheres 

em seus trabalhos na lavoura, agora remetem ao imagético da realeza europeia. 

Tendo como elo entre a rainha e a comunidade apenas o produto da lavoura 

presente em cada detalhe da indumentária.  

O convite para ser Rainha da Banana no ano de 2016, deixou-me honrada, 

consequentemente enxerguei esse momento como importante para reconhecer meu 

papel social e no contexto da cultura local, como participante que pode vir a dar 

contribuições nas edições da festa posteriores a escrita deste trabalho.  

Deste modo a pesquisa não se encerra aqui, assim como a festa é 

permanente, pois espera-se que ela não tenha mais nenhuma pausa em sua 

história, essa pesquisa pode se aprimorar a partir de uma necessidade, pessoal ou 

coletiva, sendo tal ligada estreitamente ao festejo e aos seus participantes. 
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ANEXO I  

 
MÚSICA RAINHA DA CANA,1995 

(Composição: Evanice Sousa de Jesus) 
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ANEXO II 

 
MÚSICA RAINHA DA CANA MIRIM,1995 
(Composição: Evanice Sousa de Jesus) 

 


