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Resumo: Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo da história da comunidade de 

Itaguaçu da Bahia, suas raízes, quem foram os primeiros povos e como a comunidade se 

desenvolveu. Essa pesquisa tem como estratégia metodológica a narrativa, com base nas 

entrevistas colhidas com as pessoas da comunidade. Os critérios de seleção das pessoas 

entrevistadas foram categorizados da seguinte forma: idade, tempo que tinha convivido na 

comunidade e forma de atuação na comunidade. Fizemos a pesquisa desde o descobrimento 

até a emancipação, esse recorte foi feito, pois apesar de não ser um período tão longo, a 

caminhada, com certeza, foi árdua, as pessoas passaram por mudanças significativas e as 

histórias dessa época tem que ser evidenciadas para que possamos compreender o contexto 

atual. Para o desenvolvimento da pesquisa levamos em consideração algumas inquietações, 

tais como: porque a comunidade ainda nos dias atuais ainda passa por um processo de 

desenvolvimento tão lento? Como uma cidade que tinha como fonte tão forte a agricultura, 

hoje a fonte principal de renda é a prefeitura? Porque as pessoas são tão reféns dos grandes 

maiorais (políticos) que comandam a comunidade? Devemos suscitar novas discussões que 

propiciem uma maior consciência a respeito do processo de construção do contexto do campo, 

interessante ressaltar com na comunidade que se desenvolveu a partir da agricultura, as 

pessoas acreditam que o campo é um lugar de atraso e que para crescer é preciso sair dele. 

Nessa pesquisa tentamos, a partir das conversas, desmistificar essas ideias, pois percebemos 

que as pessoas viviam felizes com a subsistência que era a terra. 

Palavras-chave: Terra. Narrativas. Comunidade. Educação do campo. 

 

Abstract: This work aims to study the history of the community of Itaguaçu of Bahia, its 

roots, who were the first peoples and how the community developed. This research has as a 

methodological strategy the narrative, based on interviews with people in the community. The 
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criteria for the selection of interviewees were categorized as follows: age, time they had lived 
in the community and how they worked in the community. We did research from discovery to 

emancipation, this cut was made, because although it is not such a long period, the walk was 

certainly arduous, people have undergone significant changes and the stories of that time have 

to be evidenced for that we can understand the current context. For the development of the 

research we take into account some concerns, such as: why is the community still in the 

process of development so slow? As a city that had as a strong source of agriculture, today the 

main source of income is the city hall? Why are people so hostage to the great majorists 

(politicians) who run the community? We must raise new discussions that provide greater 

awareness about the process of building the context of the field, interesting to note with the 

community that has developed from agriculture, people believe that the field is a place of 

delay and that to grow is necessary leave it. In this research we tried, from the conversations, 

to demystify these ideas, because we realized that people lived happily with the subsistence 

that was the earth. 

Keywords: Earth. Narratives. Community. Education of the field. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A comunidade de Itaguaçu da Bahia está localizada na Microrregião da Barra, na 

Mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia, no estado da Bahia, Brasil. Apesar de não ter 

uma população grande, que é estimada em 13.209 habitantes de acordo com o último censo de 

2009, ela possui uma área de 4.451,2 km².  

 Iniciaremos esse trabalho esclarecendo o que é Educação do Campo: A Licenciatura 

em Educação do Campo da UFRB é uma ação do Programa de Apoio às Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO), que está na sua quarta turma e é parte constituinte da 

luta pela emancipação da classe trabalhadora e transformação estrutural da sociedade 

capitalista. Tem por objetivo formar professores para construir e atuar nas escolas do campo, 

um projeto histórico que articula na formação integral o Trabalho e a Cultura camponesa, 

Desenvolvimento agrário, Agroecologia e Educação, tomando forma a partir dos conteúdos 

da Pedagogia Socialista, da Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Alternância. O 

trabalho pedagógico é organizado em dois tempos formativos (Tempo Universidade e o 

Tempo Comunidade), que possibilitam o diálogo constante entre os processos educativos e a 

realidade camponesa dos educandos, sujeitos da produção do conhecimento. A práxis 

pedagógica assume uma centralidade na relação entre o fazer acadêmico, a leitura e o 
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enfrentamento das realidades e contradições produzidas pelo sistema hegemônico sendo o 

tempo comunidade o momento de refazer as leituras de mundo a luz da teoria crítica marxista.  

Nós educadores do campo temos o dever de saber nossas origens, então fomos 

procurar na voz do povo como se foi constituindo o surgimento da comunidade, no intuito que 

sirva na atuação do profissional do campo, para que esclareça o porquê da educação estar 

nessa posição que se encontra hoje. Segundo o escritor Raimundo Márcio Motaquando se 

pensa na educação pode-se pensar nas mais diversas matrizes, que vão da escola ao professor, 

do aluno ao currículo, da necessidade deste ou daquele campo do conhecimento as correntes 

pedagógicas que se entrelaçam, se opõe ou até se completam.  

 Optamos por coletar narrativas de idosos que viveram toda a vida na comunidade. 

Pessoas que tenham histórico e atuação direta e indireta no desenvolvimento da comunidade, 

por entendê-las mais atentas as modificações ocorrentes na comunidade, suas participações 

foram voluntárias sendo ouvidas as que demostraram disponibilidade em participar da 

pesquisa. Não partilhamos apenas histórias, memórias, partilhamos vida, dividimos saberes e 

conhecimento. 

 Antes de ser emancipado, o município era chamado de Tiririca do Capitão Luizinho e 

pertencia à cidade de Xique-Xique-BA. Foi perguntado as pessoas mais idosas da 

comunidade sobre o histórico, quais os fatos mais importantes que contribuíram para que o 

município se constituísse. Fizemos algumas leituras da obra de Iclea Bosi “Memória e 

sociedade: Lembrança de velhos”, que contempla a utilização de narrativas como metodologia 

para recolher as lembranças dos velhos da cidade de São Paulo, nesse sentido podemos ter 

como base para uma orientação de como iríamos fazer a nossa pesquisa de campo, tivemos 

que fazer uma análise e uma grande observação para poder selecionar os dados que iríamos 

precisar, pois Itaguaçu da Bahia é muito menor que a cidade de São Paulo.  

Esta pesquisa se justifica, pois, no momento da realização do Projeto de Intervenção
6
 

sentimos a necessidade de buscar a história da Comunidade de Itaguaçu da Bahia, pois até 

então antes da realização dessa pesquisa não havia nem um registro escrito sobre o histórico 

da comunidade. Foi preciso buscar relatos com as pessoas mais velhas, pois eles recordam das 
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Habilitações em Ciências da Natureza e Matemática. 
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histórias dos seus antepassados, e com isso podemos compreender como foi se dando o 

processo histórico. 

Para o desenvolvimento da pesquisa levamos em consideração algumas inquietações, 

tais como: porque a comunidade ainda nos dias atuais ainda passa por um processo de 

desenvolvimento tão lento? Como uma cidade que tinha como fonte tão forte a agricultura, 

hoje a fonte principal de renda é a prefeitura? Porque as pessoas são tão reféns dos grandes 

maiorais (políticos) que comandam a comunidade? Desse modo, esta pesquisa teve por 

objetivo realizar um estudo da história da comunidade de Itaguaçu da Bahia, suas raízes, 

quem foram os primeiros povos e como a comunidade se desenvolveu.  

 

2 METODOLOGIA  

 

As inquietações para a realização deste trabalho surgiram a partir do Diagnóstico 

Rural Participativo (DRP) que foi realizado na cidade de Itaguaçu da Bahia, como o qual foi 

constatado que o problema que mais afeta a comunidade e os moradores são as drogas. De 

acordo com as pessoas que participaram do evento esse é um problema presente desde a época 

dos primeiros moradores, e que é muito presente ainda nos dias atuais, porém com maior 

frequência. Nós tínhamos que buscar alguns métodos de intervenção que ajudasse a 

comunidade a partir de meios de prevenção, partindo do diálogo.  

A metodologia empregada foi a qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados foi a 

entrevista narrativa. Nossa pesquisa se enquadra como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, por possibilitar melhor apreensão da multiplicidade dos sentidos, ou seja, ajudar 

na compreensão do mundo dos sujeitos e entender os fenômenos segundo as perspectivas dos 

participantes colaborando a interpretação dos fenômenos estudados. (LUDKE E ANDRÉ, 

1986; MOREIRA, 2004). A utilização das entrevistas narrativas se justifica, pois segundo 

Muylaert et. al. (2015) nas entrevistas narrativas se considera que nossa memória é seletiva, 

lembramos daquilo que “podemos” e alguns eventos são esquecidos deliberadamente ou 

inconscientemente. Nessa perspectiva, o importante é o que a pessoa registrou de sua história, 

o que experienciou, o que é real para ela e não os fatos em si (passado versus história).  
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Desse modo, a narrativa foi construída com base nas entrevistas colhidas com as 

pessoas da comunidade. Os critérios de seleção das pessoas entrevistadas foram categorizados 

da seguinte forma: idade, tempo que tinha convivido na comunidade e forma de atuação na 

comunidade. Fizemos a pesquisa desde o descobrimento até a emancipação, esse recorte foi 

feito, pois apesar de não ser um período tão longo, a caminhada, com certeza, foi árdua, as 

pessoas passaram por mudanças significativas e as histórias dessa época tem que ser 

evidenciadas para que possamos compreender o contexto atual.  

 Assim as narrativas tornam-se fontes orais e documentais sendo essas narradas 

entendidas como “pessoa-fonte”. Entendemos como pessoa-fonte aquela que pelo 

conhecimento adquirido ao longo dos anos, conquistou competências específicas, pois o 

testemunho oral de pessoas presentes em eventos suas percepções e análises podem esclarecer 

muitos aspectos ignorados e indicam fatos inexplorados do problema. (CHIZZOTTI, 2003, p. 

17).  

 

3 NARRATIVAS DE UMA HISTÓRIA  

 

 Antes de ser emancipado, o município era chamado de Tiririca do Capitão Luizinho e 

pertencia à cidade de Xique-Xique – BA. Nesse tempo haviam poucas casas e o lugar era 

limitado até a Várzea Grande, que é um povoado de Itaguaçu da Bahia. Em algumas 

entrevistas foram constatados os seguintes dados: Existia uma divisão entre os moradores, que 

se dividiam em dois grupos chamados de "Piritéque" e os "Pau-Rodô".  

 Os Piritéque ficavam da metade do município para cima e os Pau-Rodô ficavam da 

metade para baixo em direção ao cemitério da cidade, e desde o começo já era possível 

perceber as relações de poder. As poucas casas que formavam a Tiririca do Capitão Luizinho 

eram mais concentradas próximas ao cemitério e toda a extensão ao redor era coberta pela 

caatinga. 

 Quem comandava o município era um homem conhecido como Capitão Luizinho, e 

como Tiririca fazia parte de Xique-Xique, ele governava todo o território. Desde as ordens 

simples a mandatos de prisão, tudo era ele quem decidia, a voz do poder que sempre dominou 

os habitantes da localidade daquela época. 
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 “Vivíamos da terra, de roça, naquele tempo a roça dava tudo, chovia muito”. 

(Morador Walter Pereira) 

 Segundo os relatos dos idosos, os primeiros moradores foram Alberto e Felícia, ela 

descendente de índio, e Alberto vindo de Portugal. Segundo esses relatos foi possível concluir 

que Itaguaçu da Bahia é um território indígena, pois quando os portugueses aqui chegaram, os 

índios já cuidavam da terra. “Fazenda da Conceição era o nome de tudo aqui, as terras eram 

do herdeiro do sexto conde, naquela época tinha muito escravo era eles quem cuidava das 

terras”. (Morador Seu Zé)  

 Numa entrevista em grupo os idosos dizem saber das histórias que seus descendentes 

contavam, “quando os escravos da fazenda caçavam bateram em cima duma tribo que ficava 

do lado do olho d’água (rio que abastecia todo o território até o ano de 2014) e botaram fogo, 

os mais espertos conseguiram fugir, mas tinha uma meninota indefesa, essa foi pega pelos 

cachorros”. Essa menina citada no trecho era a índia Felícia, dizem que ela foi pega, presa, e 

“amansada”.  

 Alberto português, numa viagem passa pôr as terras da fazenda da Conceição, se 

interessa e logo entra em contato com o dono compra tudo: escravo, terra, trabalhador, gado, e 

até a Felícia. “Alberto era preguiçoso precisava de alguém que tomasse conta das terras, 

então casou-se com Felícia”. (Morador Walter Pereira)  

 Era Felícia quem cuidava de tudo, comandava o engenho, as plantações, importava e 

exportava. O casal Aberto e Felícia tiveram 24 filhos esses foram migrando e povoando o 

restante do território, criando os povoados pertencentes a futura Itaguaçu da Bahia. Foi então 

que começou o processo de migração, muita gente começou a vir para o município, pela 

fertilidade da terra e acessibilidade a rios próximos, facilitando o processo de cultivo. 

 

4 UMA NOVA HISTÓRIA (ANOS 1970) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA 

 

 Esse texto foi realizado a partir da entrevista feita com o morador da cidade de 

Itaguaçu da Bahia e também um dos primeiros vereadores de quando a cidade foi emancipada. 

(o entrevistado não quis se identificar) 
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 Segundo esse vereador em meados dos anos 70 chegou um pessoal no município, esse 

pessoal veio do Cabrobó-PE, e começaram uma plantação de maconha nas redondezas onde 

tinha uma abundância muito grande de água, que eram Barreiros e Saco Grande. Primeiro 

vieram duas pessoas fugidas alugaram a casa onde hoje é o CAPS (Centro de Assistência 

Psicológica Social), essas duas pessoas viram que o território era “limpo”, pois naquela época 

no lugar não havia policiamento ainda. 

 Esses indivíduos começaram a convocar seus comparsas, a família então foi crescendo 

e em poucos messes muitos deles já habitavam aqui, a plantação foi se alastrando e 

inevitavelmente foi envolvendo as pessoas da comunidade, os chefes pagavam muito bem, um 

dia de serviço na plantação da maconha era equivalente a uma semana em qualquer outra 

lavoura (milho, mandioca, arroz, feijão-de-corda…). 

 Os comerciantes também lucraram bastante e começaram a crescer seus negócios, pois 

as pessoas adquiram mais dinheiro com o trabalho, e assim podiam comprar mais 

mercadorias, sendo assim quanto maior a plantação da erva, mais gente empregada e maior o 

lucro. A cidade começou a se desenvolver e a se popularizar, trazendo pessoas de outras 

cidades. 

 Muita gente na época ficou com uma boa vida financeira, pelo fato de que os chefes já 

eram procurados pela justiça, eles usavam nomes falsos e provavelmente não tinham 

documentos, sendo assim eles não podiam abrir conta no seu próprio nome, então eles abriam 

conta no nome dos moradores da cidade. Sabe-se que, as pessoas que se envolvem com essas 

coisas ou morrem ou são presos, e num desses finais os terceiros ficavam com o dinheiro que 

estava na sua conta e enricava. 

 De uma certa forma eles começaram a comandar a cidade pois as pessoas tinham 

medo deles, eles só andavam armados, e aconteceu casos de que matavam algumas pessoas do 

próprio grupo na rua, na frente dos moradores, e isso já tinha se tornado uma coisa “natural” 

entre eles, pois aqui não tinha policiamento. Quando a cidade foi emancipada no ano de 1989 

eles ainda estavam aqui, o Cabrobó financiou a campanha do prefeito eleito na época Ney 

Alves de Carvalho, do ponto de vista financeiro eles contribuirão bastante para o 

desenvolvimento da cidade, pois eles mais do que ninguém na época tinha muito dinheiro. 
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 Haviam reuniões semanais dos vereadores da câmara para prestação de contas da 

cidade, numa dessas reuniões saiu um boato de que um vereador havia denunciado o povo do 

Cabrobó à polícia, isso causou uma indignação deles e queriam então matar o vereador, 

chegaram a ir na sua casa, ameaçaram sua família e lá lhe esperaram, mas o vereador foi 

avisado antes e pode tomar providências.  

 Pegou um carro emprestado para não ser identificado, foi abastecer o carro em Rio 

Verde povoado próximo a Itaguaçu da Bahia, de lá seguiu para Xique-Xique cidade mais 

próxima onde tinha policiamento. Chegando lá o atual prefeito da época que era do mesmo 

partido, lhe apoiou e mandou junto a ele vinte homens armados, alguns nos seus carros e 

outros em viaturas.  

 Chegando na cidade teve uma grande troca de tiro e depois da morte do Marcos seu 

chefe eles tiveram que ir embora, alguns inocentes também perderam a vida. Depois disso 

esse vereador se refugiou com sua família em Xique-Xique, ficaram um mês, e ao retornar a 

cidade muitos policiais dormiam na sua casa para poder lhe dar proteção. O Cabrobó 

continuou suas plantações e assaltos mas em outros lugares, pois em Itaguaçu da Bahia 

ninguém nunca mais ouviu falar deles, eles também deixaram muitos filhos aqui, pois tiveram 

casos com mulheres da cidade. 

 Esses foram relatos de pessoas que presenciaram esses fatos, que na época não se 

falava do ocorrido, pois como diz os próprios relatos o Cabrobró assombrava a comunidade 

com seus atos criminosos, mas esses são fatos que fizeram parte do desenvolvimento da 

comunidade. Algumas pessoas também relataram que preferiam aquela época por ser mais 

tranquila, disseram ainda que a tecnologia hoje distância as pessoas, elas não têm mais 

costumes como antes, de se sentar na porta e conversar, de ir para roça, de conviver em 

família, estando de corpo presente nos eventos, vivenciando e experimentando os reais 

momentos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho encontra-se em fase de acabamento. Pois cada vez que 

investigamos surge algo novo que completa uma parte da pesquisa e ao mesmo tempo abre 
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caminhos para novas inquietações. Das narrativas colhidas os entrevistados nos dão novas 

dimensões e nos possibilitam novos entendimentos e descobertas. 

 Percebe-se o grande interesse que a população tem sobre o histórico da cidade, 

principalmente os mais idosos que mostraram entusiasmos em participarem da pesquisa. É 

importante ressaltar o reconhecimento do histórico da comunidade, conhecer sua diversidade, 

suas origens para que os educadores possam ter acesso e entender a realidade atual, baseada 

no contexto histórico da comunidade.  

 A despeito do que muitos acham a história do município em que vivemos não é menos 

importante do que a história do Brasil, por exemplo, primeiro necessitamos conhecer nossa 

origem para que possamos entender a realidade política, a religião e os contextos sociais e 

culturais que permeiam a nossa comunidade.  
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