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―Aqui é como a gente diz, o sertão.‖ 

Um negro de Goiás 

 Os sujeitos cuja ideologia é o objeto de descrição neste capítulo são 

trabalhadores negros quase sempre com uma experiência anterior de vida e de 

trabalho rural. Eles estão, ainda hoje, ocupados, em sua maior parte, como peões 

e/ou parceiros de fazendas e chácaras das redondezas. Antes de proceder à 

descrição do modo pelo qual os negros se definem em suas relações com os 

brancos, procura-se levar as suas representações a limites mais amplos de 

contextualização. 

O discurso do negro de Goiás categoriza uma sociedade e também os 

modos de relação entre trabalhadores e patrões rurais e urbanos. Uma versão 

própria da ideologia da sociedade confunde-se então com a de trabalhadores 

brancos inscritos na mesma prática econômica. Entretanto, se a ideologia é a de 

uma classe social, o discurso pelo qual ela fala é tomado aqui junto ao trabalhador 

negro, tal como ele explica a sua sociedade e como se representa a si próprio, 

ainda não como uma minoria étnica, mas como um tipo local de produtor de bens. 

A REPRESENTAÇÃO “DOS TEMPOS” 

Brancos e negros de Goiás compartem a experiência de viverem juntos 

250 anos produzindo ouro, gado e cereais. Durante este período, redefiniram-se 

algumas vezes como tipos étnicos e como produtores locais. Mais de uma vez 

precisaram rever, em suas versões ideológicas, o que se refere a posições e 

relações, tanto entre negros e brancos, quanto entre empregados e patrões, 

quando transformaram-se de mineiros (branco e senhor) e mineradores (preto e 

escravo), em criadores (branco e patrão) e peões (brancos e negros, empregados). 

A ideologia dos negros de Goiás remete a momentos seqüentes e 

opostos, o conhecimento de como as pessoas são, como vivem e como trabalham 

hoje. O presente não se interpreta por si mesmo, mas está envolvido dentro de um 

discurso de valores ―entre tempos‖. Assim, todas as coisas que existem agora e 
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através das quais as pessoas se enfrentam são definidas a partir de um confronto 

com tempos anteriores e pelas formas como os mesmos tipos de sujeitos e 

relações existiram dentro de cada um deles. 

Quando o negro explica a sua sociedade, começa por desdobrá-la em 

duas etapas de passado e uma de presente. Há uma época distante e pouco 

significado que quase não alcança a biografia de qualquer pessoa viva na cidade. 

Este é o período que os brancos ―de posição‖ costumam chamar de ―o tempo do 

ouro‖, e os negros, de ―o tempo do cativeiro‖. Há um período de passado mais 

recente de que participaram os trabalhadores adultos ou já velhos, misturando-se 

ao de suas vidas e sendo indispensável para qualquer referência ao presente. 

Posterior aos anos que sucedem a decadência da mineração do ouro, alcança a 

transferência da capital do estado para Goiânia e vai até quando a região começa 

a ingressar em uma economia de mercado pastoril e de cereais. Em Goiás este é o 

―tempo antigo‖2. Há, finalmente, ―os dias de hoje‖, um tempo de agora, definido no 

discurso do negro como a seqüência e a piora do ―tempo antigo‖. Para que sejam 

categorizados os ―tempos‖ de explicação da sociedade, são ideologicamente 

empregados dois indicadores: as relações de trabalho, que definem o ―tempo do 

cativeiro‖, e as condições locais de distribuição e consumo de excedentes que 

definem o ―tempo antigo‖. Quando reunidos, os dois servem à descrição dos ―dias 

de hoje‖. Quando se afirma que um destes indicadores define um dos tempos da 

sociedade, propõe-se que ele esteja presente no núcleo de sua interpretação, 

subordinando o outro, sem ser, no entanto, um indicador ideológico exclusivo. 

                                                           
2
 O recurso ao “tempo antigo”, como um paradigma de conhecimento do presente, é parte do núcleo da 

ideologia da sociedade. A este respeito encontra-se entre todos os habitantes: brancos e negros, 

fazendeiros e lavradores, residentes urbanos e rurais, goianos e migrantes, uma uniformidade de 

interpretações. Mas a presença de uma era anterior, desde onde avaliam-se “os dias de hoje”, é 

curiosamente dividida. Para os brancos urbanos, sobretudo os mais velhos e “das famílias mais antigas”, 

houve um tempo de riquezas da cidade ligada ao apogeu do ouro e à permanência da capital do estado de 

Goiás. Para brancos e negros, patrões e empregados nascidos e criados nas fazendas, houve um tempo 

anterior de “fartura” que não tem ligações dependentes com o “tempo do ouro”. Na verdade, a “fartura” 

depende antes da própria decadência “do ouro”, da entrada do gado na região e da regularização da vida 

local. Fora as variações objeto de estudo deste capítulo, as versões que excluem valores do “tempo 

antigo” do núcleo de representações do presente são as de jovens, sobretudo os que nasceram ou vivem na 

cidade; possuem reduzidas experiências rurais e são estudantes. Ao contrário da de seus pais, a versão dos 

mais jovens exclui de seus projetos de vida a referência a um passado melhor, assim como inclui um 

futuro a ser vivido, se possível, em outro lugar, como Goiânia ou Brasília. 
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O tempo do cativeiro foi o de relações extremas, caracterizadas pela 

opressão do senhor branco sobre os negros escravos. Ele existiu em um passado 

de princípio e fim indefinidos, porém com um término distante (poucos pais ou avós 

dos entrevistados são reconhecidos como tendo participado dele), definido e, 

consequentemente, irreversível. ―Ah! Isso acabou. Foi o de trabalhar na taca‖. ―Eu 

nem acredito no que eles falam aí que faziam com os pretos. Aqui a gente 

encontra esses velhos que explicam direitinho o cativeiro. Foi o pior tempo. Eu 

acho que o povo antigamente era morto dentro da roupa‖. ―Em toda parte o branco 

mandava. E se disserem para o senhor que o Brasil foi um país manso, o senhor 

não acredite porque em toda a parte a crueldade imperava‖. 

Os negros fizeram todo o tipo de trabalho para os brancos, mas a 

sociedade recebeu benefícios restritos do que pôde obter através do escravo. De 

forma diferente da versão do branco, quando ele coloca o ouro ―de antigamente‖ 

enriquecendo famílias antes pobres e ―correndo pela cidade‖, a dos negros 

desloca-o para a natureza ou para o mistério. O ouro existiu em quantidade 

inimaginável nos rios, onde ainda ocorre em relativa abundância. ―Onde tem mais 

ouro é aqui mesmo na cidade (o Rio Vermelho corta Goiás pouco abaixo de sua 

nascente), mas a prefeitura não deixa (garimpar)‖. O mesmo ouro existe também 

escondido no chão, dentro de garrafas ou no fundo de grotas até hoje inatingidas. 

Os escravos esconderam parte do que foi achado de seus donos, e o que alguns 

negros chegaram a possuir daria para enriquecer muitas pessoas, se fosse 

encontrado hoje.3 

                                                           
3
 Uma cidade antiga e até há pouco decadente vive de suas lendas. As de Goiás são quase sempre 

“estórias do ouro”. Se, por um lado, é muito pouco o que se guarda sobre as relações entre senhores e 

escravos, há uma verdadeira “mitologia do ouro escondido”. Em muitos lugares existiram “achados” ou 

“guardados” acompanhados de suas lendas. Garrafas ou grandes potes de ouro estariam sob os alicerces 

de casas antigas, enterrados no mato ou dentro de cavernas. Quase sempre trata-se de ouro descoberto às 

escondidas e oculto por algum escravo. Ao final do “tempo do cativeiro”, certos senhores deixavam seus 

escravos trabalharem por conta própria desde que lhes trouxessem uma quantidade semanal 

preestabelecida de ouro. Um ou outro descobriram minas e veios de incrível quantidade do metal e 

morreram sem revelar o seu segredo. Alguns informantes participaram de grupos de busca de ouro 

escondido, reunidos sob o comando de alguém que, ou possuía um “roteiro de achado”, ou foi avisado em 

sonhos sobre o lugar de “guardados”. “Dizem que tem muito ouro enterrado lá, mas ninguém achou. 

Agora lá se chama Buenolândia. Antes era Barra. Lá o rio Vermelho se junta com o Bugre. É uma cidade 

pequenininha e muito antiga. Meu tio era o mandão dos escravos. Ele está enterrado lá com o facão de 
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A versão dos trabalhadores negros não incorpora as razões do regime 

escravocrata e a posição, dentro dele, dos cativos empregados na lavra do ouro. É 

descrevendo relações entre o senhor branco e os seus escravos que se explica o 

―tempo do cativeiro‖; os motivos da posição atual dos negros nos sistemas locais 

de trabalho e os tipos de relações que eles mantêm com os brancos. Condições de 

vida e de trabalho, típicas do ―tempo do cativeiro‖, ultrapassam a Abolição. As 

relações interétnicas que determinaram foram a tal ponto opressoras que 

condicionaram, durante muito tempo depois, a atuação do negro diante do branco. 

―Quando eu cheguei aqui em 1952, o Chico me falou que o cativeiro tinha acabado 

aqui de pouco... É que quando os negros foram libertados eles não sabiam o que 

fazer: ‗Como é que eu vou viver sem o meu patrãozinho?‘ ... Então eles ficaram 

ainda muito tempo como escravos, por querer. É, tudo na vida a gente se 

acostuma. Eles já nasceram no cativeiro, estão acostumados. Quando eles vieram 

era do jeito deles ser escravo. Depois, quando foi abolido, eles não 

desacostumaram. Hoje é que não dá mais‖. (Quem fala é um negro migrado do 

Nordeste para Goiás). 

Em síntese, o ―tempo do cativeiro‖ foi uma época distante e de relações 

escravocratas em condições extremas. Um tempo que ―não volta mais‖ e que se 

deve procurar esquecer. No entanto, um tempo de relações que se reproduzem 

presentemente em algumas fazendas, cujos donos são citados na cidade como 

ricos opressores. ―Tem muitos por aí que tratam os empregados como se fossem 

escravos... Aí tem lugar que o cara trabalha toda a vida e fica no cativeiro. Se ele 

sair o dono mata‖. Veremos adiante que o discurso do negro, definindo como 

opressoras as relações entre senhores e escravos no ―tempo do cativeiro‖, define 

como solidárias as mesmas relações entre patrões e empregados durante o 

―tempo antigo‖.  

Mesmo a origem dos escravos em Goiás é vagamente explicitada e a 

passagem de um tempo ao outro não é descrita através dos seus motivos, ou 

                                                                                                                                                                          

ouro. Dizem que Bandeirante (Bartolomeu Bueno da Silva) também está enterrado lá. O Bandeirante era 

o mandão dos escravos também. Ele está enterrado com uma espadona de ouro de surrar os escravos.” 
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sequer a partir de fatos concretos4. Em algum momento de um passado remoto, os 

negros ―foram trazidos‖ ou ―foram reunidos‖ para trabalhar a serviço dos brancos. 

Em um outro momento mais próximo, mas ainda igualmente indefinido, ―o cativeiro 

acabou‖. Aos poucos os negros tornaram-se livres, em maioria, e a diferença entre 

um tempo e o outro é que a partir de então puderam trabalhar com escolha de 

patrão, mediante o pagamento de salário ou outro tipo de bens (como no caso dos 

vaqueiros) e sem o controle e os castigos de antes. ―Acabou, é, acabou. Não tem 

mais o mandado. Acabou o mando. Não tem mais escravos... O escravo era os 

pretos, mas isso acabou. Essas coisas erradas têm que acabar. Hoje em dia eu 

trabalho para quem eu quiser‖. 

O ―tempo antigo‖ sucede o ―do cativeiro‖ e é uma categoria ideológica 

muito mais manifesta no discurso do que o seu antecedente. Não é necessário 

recorrer ao ―tempo do cativeiro‖ para explicar o ―tempo antigo‖, assim como é 

preciso inevitavelmente, fazer referência a este tempo para definir ―os dias de 

hoje‖. Depois ―do cativeiro‖ houve um tempo ―de fartura‖ e os dois são opostos pelo 

menos segundo alguns de seus atributos. Descrito a partir das relações de 

trabalho entre o senhor e o escravo, há ―falas de gado‖ para o ―tempo do ouro‖. ―Eu 

acho que não (que os escravos não estudavam). Não sei. Era mesmo que fosse 

uma criação. Tudo bruto. Quando ficavam velhos eles matavam‖. ―Eram 

verdadeiros animais, bestas de carga‖ (um branco fala). Explicado a partir das 

condições locais do consumo de excedentes, há ―falas de ouro‖ para o ―tempo do 

gado‖. ―Antigamente o senhor plantava uma quarta de arroz. O senhor tinha arroz 

pra despesa. Jogava arroz fora e não dava conta de comer. O senhor plantava 

cinco litros de milho. Era milho a granel... Feijão, tudo tinha fartura‖. Ao ―tempo do 

cativeiro‖, a riqueza, sem um uso reconhecido no discurso, não justificava o 

trabalho do escravo sob a opressão do senhor. A ―fartura‖ do ―tempo antigo‖, 

                                                           
4
 A origem africana dos negros de Goiás não é sempre explicitada no discurso. Às vezes, algumas pessoas 

a negam, simplesmente. “E, a negrada era tudo nascida e criada aqui. Verdade que naquela época eles 

eram mais fortes”. “Ah, tudo isso acabou! Foi o tempo... E os escravos eram todos daqui mesmo. Não 

vinham de fora não. Era tudo daqui. Ah, mas os primeiros mesmo a mó que vinham de São Paulo”. É 

importante notar que os escravos de Goiás, via de regra, não vinham diretamente dos navios negreiros a 

Província. Eram enviados negros com algum tempo de trabalho no Brasil, sobretudo na Bahia, em Minas 

Gerais e “no Sul”. 



VVIIII  

  

  
7 

disponível além dos limites regionais do consumo, justifica o trabalho comum de 

fazendeiros e peões como relações solidárias de uma época associada à vida 

rural. Associada às fazendas de gado e de terras inexploradas ―sem limite‖; às 

matas doadas para a lavoura de cereais e à ausência do comércio em grande 

escala, sem conseqüente competição entre produtores. ―Fartura‖ e não-ambição 

são os atributos  principais do ―tempo antigo‖. Ambos são definidos pela ausência 

de um mercado regional em grande escala para os excedentes da lavoura e são 

opostos, como veremos, à carência e à ambição, atributos dos ―dias de hoje‖. 

Os responsáveis por um tempo em que as poucas fazendas de então 

produziam excedentes sem mercado foram o isolamento da cidade de Goiás e as 

dificuldades de serem alcançados outros centros urbanos mesmo no interior do 

Estado. O discurso do trabalhador os associa a uma ―fartura‖ de produtos 

consumidos com sobras e desperdiçados dentro dos limites regionais. Essa própria 

fartura deriva da dificuldade de ricos e pobres desfazerem-se dos excedentes de 

suas lavouras, pequenas se comparadas com as de hoje, mas ainda mais do que 

suficientes para a reduzida população de anos passados. A ausência de um efetivo 

mercado para os produtos da lavoura não é traduzida como ―pobreza‖, mas como 

―fartura‖ (―farturão!‖). Por outro lado, a ―fartura‖ não se traduz como ―riqueza. ―Aqui 

não tinha ninguém rico‖. Esse atributo básico na qualificação do ―tempo antigo‖ é 

uma das palavras mais freqüentes quando o discurso do negro fala do passado de 

sua cidade... ―Fartura. Ninguém vendia um litro de leite, um queijo, e a gente tinha 

sempre muita coisa em casa‖. ―No tempo antigo era melhor, muito melhor. Muita 

fartura. Toda casa que o senhor chegava era porco, muito capado. Não faltava 

arroz‖. 

Em primeiro lugar, a ―fartura‖ era simples efeito da natureza. ―A gente 

plantava uma quarta (1/4 de alqueire goiano) e colhia cinqüenta sacos‖. Por outro 

lado, a própria natureza do ―tempo antigo‖ determinava, entre os seus limites, a 

necessidade de produzir pouco para não precisar perder o excedente. ―A gente 

comia arroz, guardava pro ano seguinte e às vezes ainda jogava arroz no rio‖. 

―Naquele tempo, plantava pouco porque não tinha exportação. O consumo era só o 
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do lugar. Perdia tudo o que sobrava. Não tinha quase valor. Não tinha jeito de 

transportar. A gente engordava porco com milho. A capadaria era criada solta‖. 

Em segundo lugar, a ―fartura‖ derivava de um tipo de relação entre os 

proprietários (―patrão‖, ―fazendeiro‖) e os lavradores (―peão‖). A qualidade básica 

reconhecida no produtor rural de então era a não-ambição (―não ser 

ambicioneiro‖), ou seja, o ―produzir‖ sem desejar ―possuir‖ e sem reter a 

exclusividade de posse e uso dos meios locais da produção de cereais. A não-

ambição foi importa, ―no tempo antigo‖, mais pelas condições de distribuição e 

consumo, do que pelas possibilidades do cultivo de lavouras. Como não teria 

sentido produzir além dos limites estreitos do ―gasto da fazenda‖ ou do restrito 

―mercado da cidade‖, não havia o que acumular, a não ser com respeito ao gado, 

este sim, propriedade de alguns poucos fazendeiros. Uma época de ―fartura‖ não 

produziu ―ricos‖, mas gerou pessoas solidárias e relações gratuitas, entre as quais 

o discurso do trabalhador negro de hoje inclui o patrão, reconhecido, ―naquele 

tempo‖, como o responsável pelas possibilidades de sobrevivência do ―peão‖. ―Eles 

tratavam a gente muito bem. A vida era boa, tinha fartura de tudo. Ninguém 

importava com nada. Dava coisas pra quem precisasse‖. ―Eu tô falando pro 

senhor. Naquele tempo patrão nem somava com a gente não. Eles davam terra, 

roça pra gente plantar e não queriam saber‖. Os homens ―de posse‖ eram então os 

grandes fazendeiros criadores de gado, mais ou menos ricos, segundo a 

quantidade de reses possuídas. Os pobres eram seus empregados ou seus 

dependentes. No primeiro caso, identificam-se com o único modo de vida ativo e 

―heróico‖ a que o trabalhador negro se sente convocado: o de responsável pelo 

gado de fazendeiros, seja como vaqueiro, seja como ―peão de boiadeiro‖. No 

segundo caso, os negros identificam-se com os pequenos lavradores de terras 

cedidas generosamente pelos fazendeiros, mediante a simples entrega de ―pasto 

formado‖ após dois ou três anos de uso da ―terra alheia‖. 

Ao ―tempo antigo‖, com ―fartura‖ e sem mercado, opõe-se o dos ―dias de 

hoje‖, com mercado e sem ―fartura‖. ―É mato dado. O sujeito dá pra gente plantar e 

a gente ´so tem que entregar o capim (o pasto formado). Mas nem isto ele exigia. 
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Naquele tempo não tinha ‗imbição‘. Agora a ‗imbição‘ tá demais‖. O trabalhador 

negro caracteriza o ―tempo antigo‖ pela ausência da ambição e do controle sobre a 

produção de bens, assim como caracteriza ―os dias de hoje‖ pela presença de 

ambos. Sem um reconhecimento manifesto dos determinantes da passagem de 

um sistema de posse e uso da terra para o outro, o do ―tempo antigo‖ opõe-se ao 

dos ―dias de hoje‖: a) a partir de modificações nas condições naturais da 

agricultura e da pecuária; b) através das condições atuais da distribuição de 

produtos da agricultura; c) através de mudanças nas relações sociais, que, aos 

poucos, passam da solidariedade para a opressão e da gratuidade para o 

interesse. 

As pessoas, o gado, a terra e seus produtos são agora naturalmente ―mais 

fracos‖ ou , então, tornaram-se assim porque perderam alguma coisa e, com isso, 

parte de sua ―força‖. ―Agora vai enfraquecendo tudo. Até eu mesmo... Meus filhos 

são mais fracos que eu, e vai enfraquecendo. Antigamente, era tudo criado com 

carne... hoje já não come carne quase mais. Antigamente os escravos eram mais 

fortes ainda‖. ―Agora tem pouco gado por aqui. O pasto já não está dando mais 

porque é tudo fechado. Antigamente era tudo solto. O boi misturado aí nesse 

mundo. Agora não tem mais...‖5.  

                                                           
5
 Apesar de estarem ligado à biografia de seus sujeitos, as representações da passagem de um tempo ao 

outro não possuem uma uniformidade de motivos. Há sub-versões individuais na fala de alguns negros, ao 

definirem a passagem do sistema de simples doação temporária de terras “para os pobres”, até os começos 

dos sistemas de arrendamento e “meia”, onde os interesses do fazendeiro e dos cerealistas multiplicam as 

dificuldades dos parceiros. “Naquele tempo o povo dava mato dado. Uns formava capim, outros nem isso 

e o arroz era só da gente. Agora não. Esse negócio de rachar no meio tá duro. Eu tenho que sustentar três 

famílias (a própria, a do fazendeiro e a do cerealista)”. A passagem da “terra doada” para a terra “na 

meia” aparece como o motivo das condições atuais do lavrador e é o indicador mais evidente da perda dos 

atributos do “tempo antigo” nos dias de hoje. 

Aponta-se como causa da mudança a divisão de fazendeiros pela venda ou por herança. Grandes 

propriedade “aposseadas” no passado foram repartidas até tamanhos insuficientes para a criação do gado 

de corte destinado ao mercado. Indica-se o aumento do preço da terra e de seus produtos, o que tornou os 

proprietários menos dispostos a dividir a fazenda entre usuários, sem uma compensação correspondente. 

Há menos terra para mais produtores rurais. As terras mais férteis (áreas de matas derrubadas) 

extinguiram-se e “tem gente plantando até no cerrado”. Aponta-se , ainda, a chegada à região de 

migrantes de Minas Gerais, mineiros decididos a enriquecerem em Goiás, a produzirem “para vender” e a 

guardarem o dinheiro; logo: a introduzirem a “ambição”. “Foi eles quem inventou essa coisa de meia e 

arrendo”. Segundo alguns trabalhadores rurais, os mineiros teriam trazido a competição e, em certa 

medida, modificado, segundo os seus termos, a qualificação dos próprios goianos, pretos ou brancos, 

“gente sem ambição que ficava aí plantando só pro de comer” (fala um negro mineiro). 
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Houve ―antes uma abundância natural de produtos e uma ausência de 

mercado para  venda, e que é igual à ―fartura‖ para consumir e à dificuldade para 

comercializar. Há, no presente, dificuldades naturais para a produção, ao lado da 

presença de um mercado fácil, o que eqüivale a uma não-abundância para o 

consumo e à facilidade para vender ―o pouco que sobra, depois de tirar o gasto da 

família para o ano‖. 

A gratuidade nas relações entre as pessoas é reconhecida como ausente 

―nos dias de hoje‖. Foi substituída por uma dupla alteração para pior. O valor dos 

bens e meios de produção modificou progressivamente as relações de trabalho: a) 

da doação de terras de lavoura para os sistemas de arrendamento; b) da facilidade 

inicial em se encontrar terras para arrendar, à dificuldade crescente para conseguir 

poucos alqueires em uma mesma fazenda. O valor dos produtos alterou a 

distribuição dos bens de consumo. A produção de cereais encontrou um mercado 

efetivo, passou a ser vendida e, consequentemente, passou a valer dinheiro. 

Entretanto, o pouco produto de lavoura geralmente obtido pelo lavrador é 

insuficiente para ele comprar na cidade os mesmos alimentos que sobravam nas 

fazendas no ―tempo da fartura‖. ―Um quilo de carne chega estar custando dez 

cruzeiros. Agora o senhor veja‖. 

Quando o valor substituiu o uso, a ambição sucedeu, inevitavelmente, à 

não-ambição e inverteu o modo de relações entre os produtores rurais. O 

                                                                                                                                                                          

A passagem de uma economia de subsistência para um outra, de mercado regional e nacional, inclusive 

para os cereais, não está presente no discurso quando ele qualifica os “dois tempos” e explica um por 

oposição ao outro. A presença atual de um mercado intenso e favorável (“Eles hoje vêm comprar tudo na 

porta do fazendeiro: gado, porcos, arroz, tudo”) é certamente um dos atributos dos “dias de hoje”, mas 

não é um dos determinantes das transformações ocorridas entre os “dois tempos”, segundo o discurso do 

negro lavrador. É nesse ponto que a sua fala, igual a dos brancos fazendeiros ao avaliar positivamente o 

“tempo antigo”, diverge dele ao definir o atual. Não é difícil compreender que a versão ideológica dos 

negros idealiza sobremaneira aspectos do passado. Mas ela o interpreta objetivamente, ao tomá-lo como 

um todo. As mudanças ocorridas no campo representam uma piora efetiva na vida do “peão” e nas 

relações entre ele e os seus patrões. Os lavradores perderam as facilidades de produzirem bens de 

consumo e pequeno comércio e não ganharam os proveitos de uma ampliação do mercado de cereais, tal 

como os fazendeiros garantiram pra eles. Por outro lado, eles receberam agora direitos que, entretanto, 

não substituem as condições do passado. De um “tempo” ao outro, transitaram de “pobres na fartura” a 

“pobres na cidade”, desalojados aos poucos das fazendas e subordinados a novos termos de relações e 

carências urbanas. 
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trabalhador é agora explorado de uma forma nova. Ela não repete a opressão do 

―cativeiro‖ a não ser em casos definidos como extremos. De qualquer maneira, 

rompe com o equilíbrio das relações do ―tempo antigo‖, gratuitas e fundadas sobre 

a confiança. A gratuidade está associada à confiança entre patrões e empregados. 

Quando é substituída pelo interesse, transfere a confiança para a suspeita de que 

o patrão explora o ―peão‖ e o prejudica intencionalmente e sem necessidade 

alguma, pelo que a forma atual de opressão é incompreensível. 

Dependendo do contexto a que se aplica a fala, o tempo atual trouxe 

facilidades ou dificuldades para a ―vida das pessoas‖. Os homens introduziram 

novos recursos para a lavoura: insumos, arados, pastos cercados, em lugar de 

condições naturais de produção presentes no ―tempo antigo‖. As terras são ―mais 

fracas‖, os fazendeiros menos generosos, mas há produtos da cidade trazidos à 

região em benefício ―do homem do campo‖. Não é mais necessário restringir as 

lavouras à proximidade dos rios e à das terras férteis de matas derrubadas. ―Tem 

gente plantando no cerrado e o arroz dá‖. As facilidades introduzidas pelos 

homens sobre a natureza não recuperam, no entanto, as suas propriedades 

originais. ―O ano passado eu trabalhei lá no Mané de Souza. Roça arada, né? Mas 

trabalhei o ano inteiro e não fiz nada. Plantei uns quarenta litros de milho e uns 

vinte e cinco de arroz. Deu um trabalho danado e não colhi quase nada. É porque 

a terra está cansada‖. 

A diferença entre as relações de trabalho no ―tempo antigo‖ e nos ―dias de 

hoje‖, ao seguir uma linha aparentemente paralela à que explica as relações entre 

os homens e a natureza, nos dois ―tempos‖, apresenta algumas contradições 

evidentes. Na mesma medida em que se associa o ―tempo presente‖ aos começos 

da ―ambição‖ e de seus derivados (o ―interesse‖, a não-solidariedade, a 

desconfiança e a pobreza), definem-se os ―dias de hoje‖ pela diminuição da 

―ignorância‖ e da arbitrariedade. ―O tempo antigo não foi melhor não. Foi muito 

atrasado. Vamos dizer que foi melhor de fartura. Mas de sabedoria... nós hoje 

somos de sabedoria‖. ―O senhor sabe, hoje nós tá num tempo em que o povo é 

civilizado‖. 
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O trabalhador adquiriu direitos não existentes quando a sociedade anterior 

proporcionava as facilidades do ―tempo antigo‖. Os direitos introduzidos ―pelo 

governo‖, sobre os quais há reduzido conhecimento concreto entre os 

trabalhadores negros, foram necessários depois da ―ambição‖ e garantem a defesa 

do lavrador contra a arbitrariedade crescente dos fazendeiros. ―Mas agora tem 

uma coisa boa que o governo tá fazendo. Um cara que trabalhe mais de um ano e 

anda direito, se o fazendeiro botar pra fora, ele vai no ministério e o patrão vai em 

cana. Aí ele sofre. Ainda temos essa chance que o governo dá. Essas leis são 

novas, antigamente não tinha isso não‖. A arbitrariedade poderia, teoricamente, ser 

exercida, sem controle, no ―tempo antigo‖... ―Era aqueles chefão, aqueles 

jagunços. A mentalidade era bruta. O sujeito por qualquer coisa matava o outro‖. 

Hoje a arbitrariedade reduziu-se a ―casos‖ e, se ainda é o modo de atuação de 

alguns fazendeiros, foi controlada, entre quase todos os produtores, por um novo 

código de relações imposto sobre ricos e pobres. Ele não devolve a solidariedade 

passada, mas cria as condições de uma conformidade razoavelmente ajustada 

entre pobres. ―É, temos o nosso direito. Agora, nós temos que andar direito, 

cumprir com os nossos negócios. Tratar bem todo mundo pra poder ter esse 

direito. Antigamente não adiantava‖6 . 

No confronto entre os dois ―tempos‖, segundo oposições manifestas, o 

negro reconhece na quebra do isolamento da região e no crescimento do mercado 

agrícola a razão de mudanças locais que se compensam aos pares, 

representando, no seu todo, porém, e para a maior parte das situações, uma 

progressiva piora ―para o pobre‖. Esta piora vai das dificuldades naturais e 

dificuldades comerciais, às facilidades comerciais e dificuldades naturais; da não-

                                                           
6
  Um paralelo pode ser oportuno aqui. Lygia Sigaud, ao descrever representações de direitos e deveres 

nas “plantations” de cana em Pernambuco, apresenta-os como algo conhecido pelo morador dos engenhos 

de modo bastante mais concreto e preciso do que a forma como aparecem representados entre lavradores 

negros da cidade de Goiás. Aqui, a própria categoria “direito é pouco empregada. Há um vago 

conhecimento de que o governo redefiniu certas relações entre produtores rurais, do que resulta um 

controle da arbitrariedade dos “fortes sobre os fracos”. Entretanto, apenas junto ao presidente do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de uma cidade vizinha foi possível o conhecimento de detalhes dos 

direitos dos lavradores, como empregados, como “meeiros” e como “agregados” (Ver Sigaud: 1973, 110 

e 111). 
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ambição e gratuidade à ―ambição‖ e ―interesse‖; da solidariedade e arbitrariedade 

sem controle, ao antagonismo entre peões e patrões e controle da arbitrariedade. 

A vinda do trabalhador para a cidade redefine e atualiza a versão dos 

negros de Goiás. A ―vida na roça‖ tornou-se hoje difícil – quando não impossível – 

―para os pobres‖. ―Vida na cidade‖ importa o risco do aumento de carências, 

sendo, no entanto, compensadora, porque somente a partir dela e do que oferece 

é possível esperar um ―tempo‖ novo, nunca mais como o ―da fartura‖, porém, 

aberto à criação de condições de alguma inesperada melhoria. A idealização da 

―vida na cidade‖ introduz novos reconhecimentos no discurso do negro: a) a 

definição de uma vida intermediária entre o ―viver na cidade‖ e ―trabalhar na roça‖ 

(cada vez menos como ―meeiro‖, cada vez mais como ―diarista‖); b) a aceitação 

das exigências deste novo ―viver na cidade‖ e no tempo atual, como a evidência da 

competição entre pessoas, mesmo quando de um só classe social; c) a 

necessidade de preparo (extrema valorização atual da ―escola‖) e a esperança de 

melhoria projetada para o ―futuro dos filhos‖. ―Eu acho que pra gente viver assim, 

mais ou menos no jeito, pra realizar um sonho, tem que lutar com dificuldade. De 

maneira que é isso. Eu acho que a gente tem que esforçar muito para conseguir 

aquilo que precisa‖. ―É sim, trabalhar pros outros não dá não.  E o único jeito da 

gente trabalhar por conta própria é ou tendo dinheiro ou tendo estudo. Tendo 

saúde a gente deve enfrentar dureza‖. 

B. A REPRESENTAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Ao lado da definição dos ―tempos de Goiás‖, o negro descreve trânsitos de 

pessoas pelos espaços da região. As categorias de tempo e suas combinações 

são indispensáveis para explicar a sociedade atual. Para definir o seu próprio 

modo de vida dentro dela, o trabalhador negro emprega um discurso em que se 

alteram a permanência em lugares onde provisoriamente ―se vive e trabalha‖ e os 

deslocamentos entre um e outro desses lugares. 

A permanência em um mesmo local e o apego a uma determinada ―terra‖ 

são uma característica do modo como os fazendeiros e seus familiares falam da 



XXIIVV  

  

  
14 

região e de sua própria vida. Os atuais proprietários das grandes fazendas de gado 

são, em maioria, os descendentes dos antigos fazendeiros, habitantes da mesma 

cidade e donos das mesmas terras durante muitos anos. O tradicional (―os 

costumes e as tradições de Vila Boa‖) é uma parte importante daquilo que explica 

a passagem do ―tempo antigo‖ para o atual, quando os brancos ―da cidade‖ falam 

das irreversíveis perdas ocorridas no local, sobre as pessoas. Entre os 

trabalhadores negros nascidos na região ou migrados para ela, as falas de apego 

e permanência são substituídas pelos seus opostos: o desapego e o 

deslocamento7. Há uma existência estável atribuída aos ―lugares‖ e ―aos ricos‖. Por 

esses locais, em geral as fazendas – e entre sucessivos patrões, o trabalhador 

rural se reconhece como em permanente trânsito. Quando fala de sua vida, 

desenvolve um discurso em que o eixo é a referência a uma sucessão de 

mudanças através dos locais onde ricos são vistos como fixados e, por isso 

mesmo, como prósperos. ―Eu tô com dez anos que moro aqui (no município de 

Goiás). Se o senhor visse quantas fazendas eu já andei: Zé do Moura, Piancó, Seo 

Aristide, Zico, e assim vai... Taquaral, Lagoa Vermelha e aqui‖. ―Nós chegamos 

aqui em 1952. De Barrancas eu vim pra Xixá. Lá, nós não arranjamos lugar pra 

trabalhar e aquele Caiado levou nós pro Curral de Pedra‖. 

O deslocamento entre locais e a mudança de ―lugar de trabalho‖ são 

reconhecidos como tão impostos quanto previstos. Quando a Cidade de Goiás é 

concebida como um ―lugar bom‖ onde, finalmente, ―a gente chegou‖ após vários 

anos de ―passar‖ por muitos outros locais de vida e trabalho, não é, no entanto, 

                                                           
7
 A distância e o isolamento são também componentes do modo como as pessoas do “tempo antigo” 

falam da região e do seu passado. Não há um só informante que não tenha subordinado qualquer 

característica do passado às qualidades de um “mundo imenso” (desconforme, “mundão”, “o sertão”) 

isolado e farto. Tal “mundo” se acompanhava de uma natureza ora hostil (nas viagens com o gado, no 

isolamento entre cidades e fazendas), ora dominada e favorável (na produção). Os vaqueiros, por 

exemplo, referem-se ao gado “no tempo antigo” sempre em duas situações. Quando nas fazendas, perdido 

por espaços ilimitados. É sempre um gado selvagem e perigoso, que muitas vezes “nasce e cresce sem ver 

a porta do curral”. Quando em viagem, ao longo de intermináveis jornadas de boiadeiros pelo sertão. 

Ainda é presente na memória dos mais velhos o tempo em que uma viagem ao Rio de Janeiro tardava três 

meses só para a ida, “no lombo do animal e cruzando os rios por dentro d’água”. São quase as mesmas as 

explicações dos usos dos espaços encontrados entre os negros de Goiás e os lavradores – quase todos 

brancos – cuja versão ideológica foi estudada na segunda parte do Volume II  de uma série de relatórios 

de pesquisa sobre Sociedades Rurais do Mato Grosso Goiano (Brandão e Ramalho, 1975). 
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considerada como o melhor deles. Poderá também não ser o último. Há lugares 

melhores, sempre deixados para trás: a terra natal, outra cidade, alguma fazenda 

onde foi possível viver alguns anos do ―tempo antigo‖. De uma forma ou de outra, a 

chegada a Goiás significa: a) o reconhecimento da piora, ou mesmo dos limites de 

possibilidade de vida nas fazendas da região como trabalhador agregado; b) a 

esperança de redefinir a vida atual, sempre através de um trabalho novo, se 

possível urbano, ou de um trabalho rural, como um diarista ou para ―um patrão 

bom‖. 

A saída da cidade e da região é traduzida entre falas opostas. Indica o 

retorno obrigatório para uma cidade menor (um ―patrimônio‖, até) ou para alguma 

fazenda e, consequentemente, uma volta ―para trás‖8. Significa, por outro lado, o 

trânsito definitivo para uma cidade maior e para uma vida totalmente urbana, se 

possível em Goiânia. ―Passei pra aqui e estou mexendo com este butequinho aqui. 

Agora quero mudar pra Goiânia‖. ―Por isso tô indo embora pra Trindade. Meus 

conterrâneos são muito ingratos. Agora eu quero procurar novos horizontes. Eu 

nunca sai de Goiás‖. 

Antes de chegar à cidade de Goiás, o trabalhador negro mudou-se de uma 

fazenda para outra, pelo menos algumas vezes. As razões do trânsito entre elas 

podem ser atribuídas concretamente a uma das seguintes alternativas: a) a 

pressão do proprietário para que o agregado deixa a fazenda; b) os convites de 

outros fazendeiros, em supostas melhores condições, quando em busca de 

parceiros e agregados. Na maior parte dos casos, o negro reconhece que sai de 

uma fazenda porque perde, por causa do patrão, as condições mínimas de seguir 

trabalhando em suas terras. Mas, se preciso, até quanto é possível, ele se 

subordina às exigências do fazendeiro de modo a conservar-se fixado em um 

mesmo lugar por um pouco mais de tempo. O patrão, que controla o trânsito 

porque não permite a permanência, controla a permanência porque não permite o 

                                                           

8 “Voltar pra roça” depois de ter vindo para Goiás com a família só não representa um notável retrocesso 

quando sucede a compra de uma propriedade rural, pelo menos uma pequena chácara. Esta é uma das 

alternativas que garantem ao trabalhador negro uma permanência possível em um trabalho e em um lugar. 

“Ah, eu voltava sim. Eu voltava sim, se fosse pra trabalhar em uma terra de minha”. 
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trânsito, isto é, o risco assumido pelo negro de mudar de um trabalho para outro, 

quando é  ainda possível conservar o atual. ―Ah, é isso, é! É um serviço pesado, 

muito pesado, mas o patrão não paga mais não. Ele fala: o senhor vai agüentando 

aí porque agora eu não posso. Então a gente vai agüentando aí, no cabresto. 

Dando duro, mas estou em casa. Eu preciso, eles não precisam‖. 

Como modo de vida do lavrador, o trânsito não tem características 

essencialmente ameaçadoras em níveis extremos. A mudança de lugar e de 

trabalho pode representar uma piora, e freqüentemente é definida como a causa 

pela qual o negro não consegue progredir. No entanto, ―mudar‖ não coloca em 

risco a sobrevivência da família e, por isso mesmo, a permanência – como um 

projeto de vida do lavrador – é tão associada ao reconhecimento de boas 

condições atuais de trabalho, quanto a mudança para ―outro lugar‖ é desejada, 

quando as condições presentes são reconhecidas como deterioradas9. 

O reconhecimento de uma obrigação de mudanças entre fazendas e 

patrões está acompanhado da esperança de um dia ser possível ao trabalhador 

estabilizar-se e permanecer. A fixação (encontrar finalmente um ―bom lugar‖ e um 

―trabalho bom‖ e poder organizar a vida em função de ambos) é o componente 

mais essencial de planos de vida, traduzindo-se em termos concretos como: a) 

colocar-se em um ofício urbano (ser carpinteiro, pedreiro, etc.); b) conseguir um 

emprego urbano (zelador da rodoviária, empregado da prefeitura, etc.); c) 

encontrar, finalmente, um ―patrão bom‖ para o trabalho rural; d) comprar uma 

pequena quantidade de terra própria (―umas terrinhas‖, ―uma chacrinha‖). 

Um trabalho capaz de gerar a permanência e encerrar o ciclo de 

mudanças é valorizado positivamente, sobretudo quando traduz possibilidade de 

uma vinda definitiva para Goiás. ―É, foi sorte minha. É um serviço pesado, mais 

                                                           

9 Emprega-se aqui a palavra “deterioradas” para enfatizar um aspecto importante.  

No discurso do lavrador negro, “condições atuais ruins” aparecem inevitavelmente como uma piora de 

condições anteriores, sempre melhores, mesmo quando ainda não ideais. Assim, sempre que um lavrador 

“sai da fazenda” é porque suas relações com o patrão “foram piorando”. Normalmente elas “foram boas” 

logo após a chegada na fazenda, pioraram depois de algum tempo e tenderam a tornar-se muito ruins 

depois de uma segunda ou terceira colheita, ou seja, a partir de quando o agregado começa a ter condições 

mais adequadas de fixação e investimento em um mesmo lugar de vida e trabalho.  
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pesado do que a lavoura, mas é bom. Tem gente que não acha nada. O serviço tá 

difícil hoje em dia‖. ―Tem gente muita, que saiu da roça e está aqui na cidade. E 

eles dizem que não volta pra roça nunca mais não. Aqui no comércio a gente se 

vira muito melhor que na roça‖ (negros ocupados com trabalho urbano).  

A análise do processo decisório do lavrador negro ressalta três fatos: 1º. – 

ele se define como um trabalhador livre que pode produzir onde quiser e com 

quem deseja. Não hesita em trasladar-se de uma fazenda para outra e de um para 

outro patrão; 2º. – ele reconhece, na própria seqüência de mudanças entre patrões 

fazendeiros, a sua qualidade pessoal como produtor (sempre há um ―patrão‖ que o 

aceita como empregado‖) e, ao mesmo tempo, denuncia a ambição dos 

proprietários rurais (―sempre acabam expulsando quem começa a progredir dentro 

de suas terras‖); 3º. – ele descobre que suas decisões são tomadas, em última 

análise, dentro dos limites de uma estreita autonomia. Mudança determinada pelas 

relações entre ―peão e o patrão‖ acompanha expressões com que o discurso do 

negro alcança outra categoria de qualificação do sua vida: a fatalidade, isto é, a 

presença de fatores impostos à sua vontade e modificadores dos seus projetos. O 

negro descobre os limites de sua autonomia nos convites e nas imposições do 

conjunto de patrões entre os quais pode transitar e aos quais serve 

sucessivamente, ao longo de sua vida. É chamado para trabalhar em uma fazenda 

de onde, após algum tempo, ―tem que sair‖. 

Até mesmo a vinda para a cidade – sobretudo quando não se acompanha 

de mudança de ―lida da roça‖ – para um trabalho urbano, é expressa como uma 

outra imposição, agora não mais exclusiva dos patrões, mas imposta também pela 

família. Na cidade o negro se descobre a serviço de seus filhos, tidos agora como 

participantes de um outro tipo de sociedade, consequentemente, exigentes de um 

outro tipo de projeto de vida para a família10. Por isso mesmo, embora uma vinda 

                                                           

10  É muito grande a diferença da maneira como os filhos são colocados nos projetos e nos devaneios dos 

pais. “Na roça”, sobretudo quando não há condições locais de estudo, eles estão a serviço de seus pais. 

Desde cedo, devem trabalhar para eles e, ao crescerem, devem seguir seus exemplos como produtores. Na 

cidade, os pais descobrem-se a serviço de seus filhos. Mesmo quando as razões da vinda para Goiás sejam 

outras, o “estudo dos filhos” é, invariavelmente, apontado como a causa da chegada da família. Mesmo 

quando se acredita que a vida familiar “piorou” e agora vive-se dentro de um círculo maior de privações, 
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para Goiás possa significar mais dificuldades familiares, o resultado compensa 

desde que os filhos estudem, possam conseguir no futuro um trabalho urbano e 

não repitam, em suas vidas, a dos pais. ―Então eu larguei tudo e vim pra cá. Tá 

bom. A vida é mais dura mas tá bom. Filho meu que não tá trabalhando tá 

estudando‖. A vinda para a cidade traduz-se também como a decisão mais livre 

entre todas as que foram tomadas até então. Mais do que as anteriores, ela não se 

propõe como uma troca de patrões e de terras onde plantar, mas como troca de 

projetos. A primeira é imposta, a segunda é decidida (mesmo quando resulta, em 

termos gerais, de uma imposição direta pelas condições atuais de vida nas 

fazendas). Por isso mesmo, o discurso apresenta nuances, conforme se refira a 

uma ou a outra. ―Então ele me chamou e eu fui trabalhar lá na fazenda dele, 

naquele tempo‖. ―Foi quando eu resolvi mudar para cá‖. 

C. OS RICOS E OS POBRES 

Houve sempre ―ricos‖ e ―pobres‖. As relações entre eles foram redefinidas 

para cada um dos ―tempos‖ da sociedade. Hoje em dia as pessoas são divididas 

em categorias de sujeitos de acordo com as possibilidades combinadas de: a) 

poder pagar e manter mão-de-obra apropriada, ou ter que vender força de trabalho 

direta ou indiretamente;11  b) conseguir inverter continuamente parte do dinheiro 

                                                                                                                                                                          

o saldo é sempre positivo, porque os filhos finalmente estudam “em escola da cidade” e serão melhores 

do que os pais (“terão estudo”). 

11 A categoria trabalho está presente no discurso, inicialmente para designar qualquer tipo de atividade 

produtiva. Entre elas define de um modo mais acentuado as eu são concebidas: a) como braçais; b) como 

produtoras de bens de consumo e venda (cuidar de uma roça, fazer uma casa, etc.). Assim, “eu agora 

trabalho naquela fazenda do Juca Macedo”. “Sempre trabalhei foi de vaqueiro, lido com o gado desde 

criança”. “Então, eu peguei foi esse trabalho aqui na serraria”. Serviço emprega-se com freqüência quase 

igual a de trabalho, para traduzir ações semelhantes. No entanto, mais especificamente, é usado para 

designar atividades: a) que não produzem necessariamente bens de consumo ou venda (“o meu serviço 

agora é zelar do prédio da escola”); b) que são praticadas nos limites da propriedade ou do local de 

residência do sujeito e em benefício próprio (“esse fim de semana eu terminei aquele serviço no telhado lá 

de casa”). Com maior freqüência do que trabalho, serviço é usado para atividades tidas como não-

qualificadas. É muito comum, então, o emprego de diminutivos ou de fórmulas de depreciação: “um 

servicinho atoa, grosseiro”; ou, “profissão minha é serviço braçal!... serviço grosseiro, mexer com roça”. 

O trabalho do lavrador é considerado como semi ou não-qualificado. Ao falar dele, o discurso introduz 

ambigüidades que dão a medida da indefinição do seu significado, mesmo para os seus praticantes. Por 

um lado, é um trabalho de grande importância, aquele que mantém a sobrevivência das pessoas e a 

prosperidade da região (os lugares mais “adiantados” são associados, por todos, à ampliação da lavoura 

mais do que à da pecuária). A lavoura exige ainda algum conhecimento e, sobretudo, muita experiência. 
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obtido com a venda de produtos na melhoria das próprias condições pessoais de 

produção (compra de mais gado, de mais alqueires de terra, plantio de maior 

quantidade de cereais, etc.), ou ―gastar todo o dinheiro‖ obtido com o sustento da 

família. 

Ricos são quase sempre os fazendeiros e são pobres os camponeses e 

trabalhadores braçais, urbanos ou rurais. Os ricos possuem propriedades e podem 

―pagar pelo trabalho dos outros‖ durante todo o ano. São, portanto, aqueles que 

não precisam ―trabalhar com o corpo‖ e sequer necessitam residir na fazenda. Os 

pobres são os que trabalham: a) sob o salário e o controle dos ricos, como seus 

empregados diretos; b) em parte das terras e ainda sob algum controle dos ricos, 

quando ―meeiros‖ (como quase todos os negros parceiros) ou arrendatários; c) em 

seu ―serviço próprio‖, entretanto sem uma produção de excedentes suficiente para 

a venda, ou com uma venda insuficiente para reinversões relevantes na 

propriedade. São igualmente pobres os lavradores ou camponeses migrados para 

a cidade e transferidos para um ―trabalho‖ ou ―serviço‖ urbano braçal. ―Pego sim, é. 

È um serviço pesado, grosseiro, mas não tem jeito da gente se manter‖. ―Agora 

estou satisfeito. Aonde chamar eu vou. Na regra de pobre, mas a gente vai 

vivendo‖. 

As posições intermediárias entre os ricos e os pobres não possuem nomes 

no discurso e, mesmo através de suas descrições, são raramente manifestas. 

―Deus me ajudou que eu peguei uma posição assim de um homem médio. 

Trabalhador sim, mas não passa disso. É o de comer mesmo‖. As inter-relações 

                                                                                                                                                                          

“A vantagem de alugar terra ao invés de arrendar é que o sujeito fica livre da intromissão do dono. 

Quando é na meia eles querem ficar dando palpite em tudo. Ora, eu planto tem mais de vinte anos. Sei 

como é. Acaso eu preciso de um ficar em cima de mim dizendo como é que é, o lugar de plantar, a 

semente...?” Por outro lado, trata-se de um tipo de trabalho que “qualquer um pode fazer”. É o ofício mais 

simples na zona rural, ensinado às crianças desde os seis ou sete anos. Há duas expressões comuns que 

revelam na fala do negro, a não-escolaridade “do trabalho do lavrador”. São eles “tocar” e “mexer”. “Este 

ano eu toquei uma roça na meia”; “agora estou mexendo é com esse serviço de olaria”. 

A categoria trabalhador é pouco usual e agricultor identifica-se com o proprietário, quando ocupado 

com a lavoura de cereais. O lavrador é o “peão”, seja ele empregado, agregado, ou parceiro. Finalmente, a 

palavra profissão é usada com ampla variação de significados. “Eu... profissão minha é serviço braçal, 

né?...”. “Hoje eu tenho a profissão de pedreiro”. Até para o caso dos escravos: “não existe mais quem 

trabalhou nessa profissão (ser escravo). Morreu tudo. Tem alguns que morreu até com 100 anos”.    
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entre ricos e pobres são reconhecidas como relações entre patrões e empregados 

(o ―dono‖ e o ―peão‖) e constituem modos antagônicos de participação nos 

sistemas locais de trabalho. 

É necessário descrever detalhes desse antagonismo básico em 

passagens que retomem e acentuem aspectos expostos nas duas partes 

anteriores do capítulo. Viu-se que o lavrador se percebe ao longo de mudanças de 

fazenda a fazenda, e sua própria prática econômica aparece-lhe marcada por uma 

aventura forçada e pela dificuldade em permanecer muito tempo em um mesmo 

lugar. Seu contato com a categoria ―patrão‖ é traduzido em termos de proximidade 

e afastamento do contexto de presença do patrão, através de uma dupla perda. 

Em primeiro lugar, ele é afastado de sua moradia, dentro da fazenda: seja por 

causa das dificuldades criadas pelos patrões para a fixação de moradores em suas 

terras, expressas quando o negro fala de suas mudanças entre fazendas; seja pela 

necessidade de ―dar estudo pros filhos‖, manifesta quando fala da vinda para 

Goiás com a família. Em segundo lugar, o lavrador negro é deslocado do uso da 

terra do patrão, enquanto parceiro, por causa da ―ambição do dono‖ aliada às 

possibilidades atuais de o proprietário responder sozinho pela produção em sua 

fazenda. Em termos pessoais, o afastamento forçado do peão da proximidade do 

patrão rural é definido como um rompimento de um ―trato‖ entre ambos, provocado 

sempre pelo fazendeiro e causador do retorno do empregado a um ―estado de 

dificuldades‖. Assim, os ricos impedem a melhoria dos pobres simplesmente 

negando a constância de condições de prosperidade aos seus empregados e 

parceiros. 

Mas a categoria ―patrão‖, incluída na de ―rico‖, não é sempre qualificada 

de uma mesma maneira no discurso do negro. Eram ―patrões‖ (e também 

―fazendeiros‖ ou ―donos‖) os proprietários rurais do ―tempo antigo‖, quando, além 

de cederem local de moradia e lavoura aos não-proprietários, ocupavam-nos a seu 

serviço durante alguns dias da semana, sobretudo nos períodos de plantio, limpa e 

colheita de cereais. Atualmente, são ―patrões‖ aqueles que pagam e conservam 

empregados, seja como agregados de serviço exclusivo, seja como diaristas. Com 
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menor freqüência, um ―meeiro‖ não empregado da fazenda chama o seu 

proprietário de ―patrão‖. 

O patrão do ―tempo antigo‖ é hoje avaliado positivamente. Aproxima-se 

dele a categoria específica: ―o meu patrão‖. Ambos se opõem às qualificações 

dadas ao ―patrão‖ de hoje, quando ele é definido no discurso do negro como uma 

categoria geral de apropriador de mão-de-obra do ―peão‖. Enquanto ―meu patrão‖, 

o branco proprietário rural é também avaliado positivamente. Se o negro está 

trabalhando agora para ele, é porque trata-se de uma pessoa boa (―é bom‖, ―é um 

sujeito muito bom‖, ―é muito bom comigo‖). Mas essa qualificação apreciativa 

aplica-se ao ―meu patrão‖ apenas em termos gerais e justifica, entre outras coisas, 

o motivo por que o lavrador ainda trabalha com ele. O discurso define 

negativamente o ―meu patrão‖ quando se refere à proporção entre a quantidade de 

trabalho oferecida pelo negro e o pagamento efetuado pelo fazendeiro. Os dois 

modos de qualificação do ―meu patrão‖ são reunidos no discurso sem que isso 

importe em uma contradição reconhecida. ―Não tem que quebrar a cabeça. Chega 

sábado o patrão paga direitinho... Ele é muito bom amigo... O senhor não vê esse 

moço que saiu daqui? Faz um tudo na serraria e ganha duzentos contos. O dono 

da serraria (o mesmo patrão de quem fala) não sabe fazer nada, mas tá rico por 

causa dele. Ele dá a camisa e ganha duzentos contos por mês‖. 

―Patrão‖, quando se refere a uma categoria genérica de produtor rural rico, 

é invariavelmente associado à opressão atualmente imposta sobre o ―peão‖. ―Ah, é 

muito difícil. Não tem patrão bom mais. É muito difícil ele dar atenção pro 

empregado. Só zela quando tá dando lucro. Quando acabou, joga fora‖. Do ―tempo 

antigo‖ para os ―dias de hoje‖, as relações entre empregados e patrões perderam 

pouco quanto à sua pessoalidade. O ―dono‖ ainda é uma pessoa com quem o 

empregado ―se entende‖ diretamente e os problemas surgidos entre ambos são 

tratados em conversas face a face. Mas uma tal pessoalidade apenas encobre 

uma relação claramente definida como presentemente desequilibrada, a tal ponto 
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que a presença do patrão na proximidade das áreas de trabalho e moradia do 

―peão‖ tende a ser sentida como uma ameaça12. 

Quando o ―meu patrão‖ é bom, ele apenas responde a três atributos 

característicos do ―peão‖: o esforço, a produtividade e a confiança. O ―patrão‖ 

mudou radicalmente de um ―tempo‖ para outro, mas não são manifestas mudanças 

correspondentes na qualificação do ―peão‖, suficientes para justificar uma piora 

nas relações entre o fazendeiro e os seus empregados. Modificaram-se as 

condições de trabalho nas fazendas. Mudaram os ―ricos‖ por se haverem deixado 

transformar em competidores interessados e ambiciosos. Transformaram-se as 

condições de produção, dividindo-se agora em direções opostas: mais favoráveis 

para os ―patrões‖, que, a cada momento, podem plantar mais ―por conta deles‖, 

ficando com toda a colheita; mais desfavoráveis para os ―peões‖, que encontram 

menos lugares onde plantar sequer para o sustento da família. 

Da mesma forma como explica suas dificuldades pela incompreensão de 

sucessivos patrões brancos, o negro justifica o seu valor pessoal através da 

confiança que o patrão atual conserva a seu respeito, e através do testemunho de 

patrões anteriores sobre a qualidade do seu trabalho. Durante um tempo concreto 

de relação de trabalho, o patrão determina o modo de participação do empregado. 

Depois dela, mesmo reconhecendo o fazendeiro como injusto e opressor, é a partir 

do juízo dele (e do de seus antecessores) que o lavrador credita suas próprias 

virtudes. ―Mas aí eu já criei outra roça nesse mesmo lugar. O fazendeiro chegou, 

gostou de mim... Ele disse então: pode tocar, se você vai tocar tudo, então pode 

tocar‖. ―O senhor pode pedir notícia de mim para qualquer um desses fazendeiros 

daqui. Todos eles, é só eu querer, tão lá me esperando de volta‖. 

                                                           

12 Bastide (1971:115) anota um processo de desdobramento do branco, operado pelo escravo negro. O 

branco é dividido entre as figuras do “patrão” (bom, às vezes caridoso) e o “feitor” (cruel). Assim, o 

negro fazia derivar respeito para o patrão e ódio para o feitor, embora fossem realizadas junto a este 

último as relações pessoais no cotidiano (ou talvez por isso mesmo). Em Goiás, existem administradores 

nas fazendas, os “capatazes” ou “gerentes”. Entretanto, praticamente não aparecem no discurso do negro 

lavrador como categoria de relação de trabalho. Assim, o desdobramento do branco que penetra nesta 

relação é feita com a diferença entre o “patrão do tempo antigo” e o “meu patrão”, versus “os patrões de 

hoje”. 
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Ao mesmo tempo e como parte de um mesmo processo de explicação, o 

proprietário-empregador: a) é definido pelo lavrador e se avalia positiva ou 

negativamente conforme o ―tempo‖ sobre o qual o discurso se opera, e as relações 

pessoais ou gerais mantidas entre o ―dono‖ e ―peão; b) define o lavrador sempre 

positivamente e, em qualquer circunstância, pode ser chamado como testemunha 

a seu favor13; c) determina os critérios do estabelecimento de relações de trabalho 

sendo, portanto, quem resolve os modos e os limites da participação do negro 

lavrador; d) responde, consequentemente, pela situação presente dos ―fracos‖ 

(pobres), na mesma medida em que enriquece, através do trabalho dos peões, 

como veremos adiante14. 

D. O MUNDO DIVIDIDO 

Uma divisão evidente é estabelecida pelo trabalhador negro. Ela eqüivale 

à oposição entre dois planos separados de tipos de sujeitos, colocados em relação 

através do trabalho, e dispostos em posições antagônicas nos resultados que o 

próprio trabalho produz. Dentro dos sistemas locais de produção rural, os dois 

planos se interpenetram, porém, a passagem de sujeitos de um para o outro é tida 

como inviável nos ―dias de hoje‖. Um campo de relações entre ―rico e pobre‖, 

definido como ―separado‖ ou ―dividido‖, é também um mundo de alterações sob 

controle. Depois de reconhecer duas categorias de produtores rurais, o negro 

compreende que uma passagem individualizada de ―peão‖ a ―patrão‖ é impedida 

                                                           

13  Não foram poucas as pessoas entrevistadas que fizeram questão de nomear cada um dos seus patrões 

anteriores e de fornecer indicações concretas sobre onde poderiam ser encontrados, para que se 

confirmassem, junto a eles, as suas palavras. 

14  Se o propósito do estudo fosse a comparação de discursos de todos os tipo de trabalhadores negros em 

Goiás, haveria aqui uma diferença essencial entre o “peão” rural que não consegue mais, ou não 

conseguiu ainda um emprego, ou um “bom trabalho na cidade”, e o trabalhador urbano “bem empregado” 

em Goiás. Para o lavrador, as razões de seu “fracasso” devem ser atribuídas às atividades dos patrões, em 

geral. Por outro lado, o juízo do patrão garante a qualidade do trabalho do “peão”. Para o jovem operário 

urbano, o fracasso do lavrador ou dos negros urbanos sub-empregados deve-se principalmente à sua 

incapacidade de redefinir uma posição pessoal frente aos patrões. “Os pretos sofrem mais mesmo. Mas 

tem gente de cor aqui em Goiás que eu acho que até descende do cativeiro. Esses não querem nada, não 

fazem nada, só trabalham para o comerzinho mesmo. Ah, aí não tem jeito! Tem que ficar no cativeiro 

mesmo. Vai Ter que continuar. Eu sou contra isso. Se o cara quer sair do cativeiro, ele tem que se abrir, 

que trabalhar, tem que corresponder. Se fica ali só naquela coisinha, nunca vai pra frente. Tem gente aí 

que desde quando eu cheguei pra cá faz o mesmo serviço e do mesmo jeito. O senho precisa ver”. 
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por causa do controle dos ―ricos‖, mesmo sendo teoricamente possível e fazendo 

parte presente de alguns projetos e devaneios. 

Categorias de sujeitos, como ―rico‖, ―patrão‖, ―doutor‖, são identificadas 

com o não-trabalho. Assim, o lucro obtido pelos ―donos‖ provém de quem atua 

sobre a propriedade com o seu trabalho. ―É sempre os pretos que trabalha, mas é 

para o patrão. Nós luta tanto mas não vale nada. Eles acham bom, gosta da gente, 

mas não pagam mais não. Nós vestimos eles e não conseguimos vestir a gente 

mesmo e os filhos da gente. De modo que tudo passa desse jeito, os pretos 

fazendo os brancos ficar rico‖. 

Todo trabalho é feito pelo ―peão‖ assim como todo o controle é exercido 

pelo ―patrão‖, logo, o pobre produz a totalidade do que o rico possui. Em outras 

palavras, ele o sustenta (―dá o sustento‖), assim como sustenta sujeitos de outras 

categorias envolvidas no processo de produção e distribuição de cereais. ―O que 

ganha dinheiro mesmo é o comprador (nunca definido como ―patrão‖). O que 

trabalha ganha é chumbo. Eu vendo o saco de arroz a trinta e eles tão vendendo aí 

a sessenta. Eu trabalho lá no sol e na chuva e eles ganha metade ou mais do 

dinheiro. A gente fica trabalhando por três: pro dono da lavoura, pra gente e pra 

máquina‖ (de beneficiamento do arroz e de propriedade de cerealistas, geralmente 

também proprietários rurais). 

Quando novamente o ―tempo antigo‖ é confrontado com ―os dias de hoje‖, 

a versão do lavrador negro redefine as relações de dependência entre os dois tipos 

antagônicos de produtores rurais da região. Houve ―um tempo‖ em que o ―peão‖ 

dependia do fazendeiro. O proprietário respondia à dependência através da 

doação de local de moradia e do uso de parte de sua propriedade, sem obrigação 

de pagamento direto imposta sobre o lavrador. Sobre as bases de uma relação 

entre proprietários e agregados reconhecida como gratuita, a dimensão de 

dependência apresentava-se essencialmente diluída, porquanto marcada pela 

solidariedade. Dessa forma, também o agregado sentia-se obrigado a trabalhar 

gratuitamente para o fazendeiro e a servi-lo (inclusive com sua absoluta fidelidade 
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em situações de conflito ou nos ―favores‖ da política) sem qualquer retribuição 

equivalente ―pelo serviço‖. 

No tempo presente, o ―peão‖ precisa ainda das terras do fazendeiro para 

conseguir o seu salário ou a sua colheita. Quando trabalha a troco de salário, está 

produzindo, ao mesmo tempo, a sua subsistência e a colheita de que o ―patrão‖ 

vive. Quando trabalha como ―meeiro‖, divide sua colheita com um fazendeiro que 

não trabalha. Em qualquer dos casos, o ―peão‖ depende do proprietário para 

trabalhar, assim como ele depende do trabalho do lavrador, sem o reconhecer15. 

Este é um primeiro componente de um mundo dividido no discurso dos negros de 

Goiás. Ao trabalho do lavrador opõe-se a ausência de trabalho do fazendeiro, e o 

patrão vive do esforço do peão. À posse dos meios e condições de produção rural 

detida pelo fazendeiro opõe-se a ausência de ambos por parte do lavrador, razão 

porque o ―peão‖ depende das ofertas do ―patrão‖. Por outro lado, os meios e as 

condições de produção rural ―estão aí‖ e são dados aos fazendeiros pela natureza, 

ou através de arranjos anteriores; enquanto o trabalho deriva de um esforço diário 

e indesejável. Por isso mesmo a dependência do empregado frente ao proprietário 

é reconhecida como uma fatalidade; enquanto aquela que o proprietário conserva 

frente ao empregado é definida como uma exploração. 

O ―peão‖ trabalha para o ―patrão‖, e o proveito obtido para si e sua família 

não compensa o esforço empregado, da mesma maneira como não é suficiente 

para fazê-lo sair de seu modo de dependência. Um mundo descrito como dividido 

entre dois pólos antagônicos de produtores rurais completa-se com a explicação 

de ser dotado de mecanismos produzidos nos ―dias de hoje‖, responsáveis pela 

inevitável manutenção de cada categoria de sujeitos restrita a seus domínios. 

Houve um tempo em que os ricos podiam tornar-se pobres (―Deus cabeçada e 

                                                           

15  Por sua vez, os fazendeiros definem-se como aqueles que trabalham e sustentam, ao mesmo tempo, a 

sua própria família e todas as dos seus agregados e empregado. Entretanto, o peão não reconhece na 

atividade de administrador de fazendas um trabalho: a) porque não obriga ao esforço físico em medida 

semelhante ao que o peão faz diariamente; b) porque não produz bens diretamente, como faz o trabalho 

“no cabo da enxada”. Assim, por mais que o fazendeiro possa ser visto em atividade (“ele é um sujeito 

que não tem parada”), ele não é considerado como estando no trabalho. 
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acabou fracassando‖), assim como era possível a um pobre tornar-se um ―homem 

rico‖, através de seu trabalho e/ou de ―alguma sorte‖. 

No mundo hoje dividido e de passagens inviáveis para a categoria dos 

―ricos‖ ou, pelo menos, para um nível de remuneração do trabalho além dos limites 

da ―pobreza‖, a versão dos lavradores negros descobre na apropriação dos ricos e 

no controle exercido sobre o trabalho do ―peão‖ a impossibilidade de o pobre ―ser 

como eles‖. Cada ―patrão‖ controla o trabalho de um ou alguns empregados, e o 

―ricos‖, no seu todo, controlam as alternativas de mudança de vida dos ―pobres‖ da 

região. Nos ―dias de hoje‖, o trabalho do peão determina ao mesmo tempo: a) a 

conservação ou até o aumento da riqueza dos proprietários rurais; b) a 

conservação dos lavradores como pobres e não proprietários; c) a manutenção 

dos sistemas atuais de trabalho. ―Quem faz eu trabalhar desse jeito e ser pobre é 

os patrão que eu trabalho com eles. Esses patrão que a gente fica um ano com 

eles e eles viram a cara a gente não agüenta mais não. Pede as contas e vai 

embora. Se eu achasse um patrão bom eu já tava rico. Se nós não tivesse nas 

mãos deles nós ia pra frente‖. 

A estrutura dos sistemas de trabalho rural (apropriação e parceria) 

determina para o peão a mobilidade pelo espaço territorial das relações de 

trabalho (a mudança entre fazendas) e o bloqueio da passagem pelo espaço social 

(o acesso a ser ―como os fazendeiros‖). O lavrador negro vê-se impelido a não 

permanecer em uma só fazenda, o que resulta manter-se permanentemente em 

um ciclo de recomeços ao nível da pobreza. 

Oposto às palavras de grandeza usadas para o ―tempo da fartura‖ e para 

qualificar, ainda hoje, as posses dos grandes fazendeiros, a ideologia incorpora, 

para falar dos ―dias de hoje‖ e da situação do trabalhador rural, uma seqüência de 

expressões do ―pequeno‖ e do ―pouco‖. Assim, o vocabulário confronta ―a 

imensidão dessas terras no tempo da barateza‖ e ―as viagens de três meses 

carregando boiada de mil reses‖, com as ―falas do pouco‖, quando o negro ―peão‖ 

fala de si. ―Eu disse: ―não, eu vou embora porque eu comprei umas terrinhas, uma 

chacrinha. Vou prá lá‖. Então eu mudei pra minha chacrinha, vendi o gadinho, 
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comprei umas vaquinhas aqui‖. Esse dimensão ―do pequeno‖ não se confunde em 

nada com os ―bens limitados‖ estudados e descritos por Foster em sociedades 

camponesas do México (Foster, 1967: 293-315)16. Em Goiás, os negros 

reconhecem um mundo dividido, muito mais do que limitado, e o vocabulário de 

expressão dele inclui extremos claramente definidos. A ―fartura‖ repartida no 

―tempo antigo‖ dividiu-se entre a ―riqueza‖ dos fazendeiros e a ―pobreza‖ (ou o 

―fracasso‖, mas nunca a miséria) dos lavradores. Não há, portanto, bens limitados, 

mas uma sociedade que estabeleceu limites e dividiu modos antagônicos de 

participação no proveito do trabalho praticado pelos sujeitos de um dos pólos, 

dentro de um sistema de condições de produção e emprego de bens colocados 

sob o controle de sujeitos do pólo oposto. 

Ao final do capítulo, um esquema de síntese serve para reunir os 

principais componentes da versão ideológica dos negros, entre ―os tempos‖ da 

sociedade. 

 

―TEMPO DO 

CATIVEIRO‖ 

―TEMPO ANTIGO‖ ―DIAS DE HOJE‖ 

Natureza = 

ouro 

Vida urbana  

Natureza = facilidade natural 

(recursos e condições 

disponíveis) 

Vida rural 

Distâncias e isolamento   

Natureza = dificuldades naturais 

(recursos e condições 

empobrecidos) 

Vida urbana e rural 

Proximidades e comunicação   

Riqueza não 

participada 

Nem ―fartura‖ 

nem mercado 

Relações 

radicais entre 

o senhor e o 

―Fartura‖ (não-riqueza X não- 

pobreza) distribuída: meios de 

produção exclusivos mas 

ofertados a todos. Bens de 

consumo suficientes. 

―Fartura‖ sem mercado: 

facilidades para produzir X 

Riqueza X pobreza: meios de 

produção exclusivos e não 

ofertados. Bens de consumo 

divididos entre extremos de posse 

e uso. 

Mercado sem ―fartura‖: dificuldades 

para produzir X facilidade para 

                                                           

16  (Foster, 1967: 293-315). 
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escravo   dificuldades para comercializar. 

Relações solidárias entre ―ricos 

e pobres‖. 

Não-ambição e generosidade 

(não-acumulação e gratuidade) 

Solidariedade X arbitrariedade 

sem controle (relações entre 

classes naturalmente solidárias 

X possibilidades de 

arbitrariedade por ausência de 

controle social) 

Ignorância (ausência de escola)     

comercializar. 

Relações antagônicas entre 

―patrões‖ e ―peões‖. 

Ambição e não-generosidade 

(acumulação e não-gratuidade) 

Antagonismo X não-arbitrariedade 

(relações entre classes 

naturalmente antagônicas X 

controle da arbitrariedade pelo 

advento de leis e ―direitos‖. 

―Sabedoria‖ (escola para os filhos)     

Mundo 

essencialment

e dividido:  

senhor X 

escravo 

Mundo dividido e aberto: ―ricos 

e pobres‖ (possibilidade de o 

pobre tornar-se rico) 

Pobres dependentes; precisam 

da terra dos ricos. Resposta 

solidária = terra cedida.  

Mundo dividido e bloqueado: 

―patrões e peões‖ (impossibilidade 

de enriquecimento dos ―peões‖). 

Dupla dependência: o ―peão‖ 

precisa do trabalho e da terra X o 

―patrão‖ precisa do ―peão‖ como 

trabalhador. 

Resposta antagônica = terra 

cobrada ou negada.  
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5- PRETOS: REPRESENTAÇÕES DE DIFERENÇAS ÉTNICAS 

 

No capítulo anterior as condições de existência de lavradores foram 

descritas através do discurso de trabalhadores negros. As relações mantidas entre 

pretos e brancos, agora preferentemente considerados como agentes étnicos, são 

objeto de descrição neste capítulo. O objetivo é encontrar alguns modos através 

dos quais o negro reconhece o branco e se identifica a si próprio. Tal como no 

capítulo anterior, trabalha-se principalmente com entrevistas obtidas junto a 

lavradores, somadas agora a algumas outras, feitas com pessoas residentes na 

cidade e ocupadas no trabalho urbano17.  

A. O NOME DAS CORES NAS PESSOAS 

Para atribuir nomes a tipos de ―cor de pele‖, as pessoas usam, com maior 

freqüência, alguns nomes de cores e seus tons. Por outro lado, conhecem ainda 

uma série muito mais completa de variantes, nomes menos usados nas conversas 

do cotidiano. Há duas ―cores‖ opostas, colocadas sobre dois extremos de uma 

escala que vai dos brancos, também chamados alvos, ou claros, aos pretos. 

Os brancos falam da variante negro, cujo ponto extremo é o negro retinto. 

―Um negro retinto mesmo. Preto, mas preto pra valer‖. Entre dois tipos polares há 

uma série de variações, cuja denominação é feita de preferência através da 

associação de uma cor ou tom, a modificadores: mais, menos, muito e bem. Dessa 

forma, um negro pode qualificar-se como preto, ou como bem roxo, roxo bem 

escuro, bem moreno ou, simplesmente, um roxo. Pessoas ―mais claras‖ e 

progressivamente na direção do ―branco‖ são chamadas roxas, morenas, menos 

                                                           
17

 Quase todos os sujeitos entrevistados são negros adultos, moradores na cidade de Goiás ou no distrito 

adjacente de Davinópolis. Ainda são em maioria lavradores e “chacreiros” ocupados no trabalho agrícola 

de fazendas e chácaras das redondezas da cidade. Alguns dos entrevistados atualmente ocupados como 

trabalhadores “na cidade” estão em Goiás há pouco tempo e suas “falas” são ainda a de verdadeiros 

lavradores. Pessoas brancas foram entrevistas em menor quantidade. Na maior parte diferem dos negros 

porque vivem do trabalho urbano e residem no centro da cidade. Se não são ricos, são tidos quase todos 

como “pessoas de posição”. 
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roxas que eu (um negro falando), moreno escuro, moreno claro, moreno quase 

branco. 

Os brancos ―de posição‖ usam negro para falar dos escravos. Empregam 

a mesma palavra para falar, genericamente dos negros atuais. Ao se referirem 

especificamente a uma pessoa da cidade, usam também a palavra preto, porém 

com muito menor freqüência do que os negros o fazem. Também empregam muito 

menos do que eles as palavras ou expressões de evitação do ―nome da cor‖. 

―Preto de posição eu só conheci o coronel José Santelmo, fazendeiro rico e forte, 

de Leopoldina. Essa era preto, preto retinto mesmo. Dizem que era descendente 

de escravos‖. 

Há modificações sutis nas falas do cotidiano e elas dão uma primeira 

medida da depreciação atribuída ao ―ser negro‖. Os próprios ―pretos‖ usam negro 

para falar dos escravos, para quem empregam também os seus derivados. ―É, a 

negrada era tudo nascida e criada aqui‖. Chamam os antigos escravos também de 

pretos, palavra que usam para falar de si próprios, quando não preferem usar uma 

expressão de evitação (o negro que fala indica uma pessoa). ―É essa cor ali. Antes 

eles chamavam de negro. Agora chamam de preto. Os pretos não gostam de 

serem chamados de negros... Eles não acham muito bom não‖. Para fazerem 

referência direta a uma pessoa, preferem o recurso a variações que evitem o nome 

da cor. (Fala um negro) ―É, não, é da cor daquele homem lá‖. ―Aqui tem um 

homem chamado José Caído. É bem roxo‖. ―Esse era um homem de uma 

qualidade igual a minha‖ (a palavra ―qualidade‖ é empregada para indicar o tipo de 

cor da pele). 

A palavra mulato não é muito freqüente. Foi somente achado junto a 

alguns brancos e por uma mameluca, quando fazia uma classificação de 

―qualidades‖. Caboclo não conota apenas ―cor de pele‖ de supostos descendentes 

de brancos com índios. A palavra qualifica trabalhadores braçais, como o ―peão‖. 



XXXXXXII  

  

  
31 

―Aquele sim, era um caboclo bom de serviço‖18. Palavras mais específicas são 

também conhecidas, mas quase inexistentes entre os usos diários19.  

 

BRANCOS E PRETOS: AS IDENTIDADES EM CONFRONTO 

O BRANCO define o PRETO 

Os brancos reconhecem os negros de Goiás segundo duas variações 

básicas de uma mesma identidade étnica: os ―negros escravos‖ e os ―pretos de 

hoje‖. Para o branco urbano, os ―negros escravos‖ do ―tempo do ouro‖ foram 

praticamente os únicos responsáveis pelo trabalho com que se fundou a cidade e 

se aumentou sua riqueza. Foram eles os que fizeram também a parte mais rude e 

necessária de todo o trabalho: lavraram o ouro, edificaram os prédios, construíram 

os calçamentos das ruas e abriram as estradas. No trabalho rural, os negros 

cultivaram para os brancos as primeira roças da periferia da cidade. ―Chegaram 

                                                           
18

  Não é necessário apresentar o sistema classificatório das “cores de pele” em Goiás tal como é 

estabelecido por agentes étnicos. Transcrevo, entretanto, partes de uma entrevista em que alguns tipos 

étnicos são mencionados. “Trabalham que só senhor vendo que beleza. O cabelo deles era pretinho e 

torrado que nem pentiava. Tavam aí, não sei que fim levaram... (Quando é bem escuro como é que eles 

chamam?) Aí é o cabo verde. O cabo verde tem cabelo liso. O roxo que eles falam é esses morenos aí, 

mas mulato é um moreno firme, né? ... O cabo verde é índio com branco. É tudo misturado. Se fosse só 

preto ficava preto mesmo, com branco, é que a cor alivia... Porque o preto é negro. Agora tocou de ser 

moreno ou “cabelo bom” é caboclo... O senhor é branco também, não é não? É queimado de sol. Agora, 

aquela ali pra mim já é morena. Morena clara. Moreno tem o cabelo liso. Quando o cabelo é araçá é preto 

mesmo. Dizem que o negro de cabelo duro não entra no céu. Tem até uma musiquinha: Negro não entra 

no céu / ô, ô, ô. O cabelo do negro é duro / Vai espetar Nosso Senhor... Minha avó era índia. Minha mãe 

era índia. Agora, meu pai era branco, mineiro, e eu puxei mais pro lado delas”. 
19

  As variações de nomes para tipos de “cor de pele” são relativamente amplas, e mesmo em uma só 

localidade não há classificações uniformes. Em Sítio, na Bahia, Sanjek registrou cento e noventa e seis 

nomes atribuídos a variações entre os extremos “branco” e “preto”. Os mais comuns eram: moreno, 

branco, sarará, cabo verde, caboclo, mulato, alvo e moreno claro (Stanjek, 1973: 1129). Huthcinson 

encontrou em Vila Recôncavo, também na Bahia, uma divisão em três “raças”: brancos, homens de cor e 

caboclos. 

Embora “índio”, em Goiás seja “coisa do passado”, a referência a eles é constante nas falas do cotidiano. 

Entre pessoas entrevistadas várias apresentam-se como descendentes de “índio agarrado a laço” 

(expressão sempre usada quando se trata de algum índio incorporado à vida de Goiás, no passado). 

Diferentes dos negros, vistos como “uma gente com um tipo de pele”, os índios era “um povo”. “uma 

nação”, “uma gente diferente”, em que a “cor de pele” é apenas uma pequena característica original. “Os 

índios têm o sangue forte também. Os brancos têm sangue mais fraco e podem até ser covardes” (fala 

uma mulher de “cor escura”, que se define como descendente de índios, “daqui mesmo ao redor”). 
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aqui serviçais. Foram os que primeiro fizeram os muros de pedra que dividem as 

propriedades e que são uma obra perfeita‖. ―Os coitados faziam o trabalho mais 

duro... o piso das ruas está misturado com os ossos dos negros. Quando morria 

um negro velho ele era enterrado lá mesmo, debaixo das pedras‖. 

O ―negro escravo‖ é também caracterizado como uma antiga ―raça pura‖ 

de africanos trazidos para a região, ―fortes‖, ―sadios‖ e ―produtivos‖, os 

―verdadeiros negros‖ ou os ―negros puros‖. ―O negro puro, africano, altos... 

enormes, que foi quem forjou a civilização goiana‖. ―O senhor ia comprar escravos. 

O senhor escolhia sinais exteriores: pernas compridas e finas, braços compridos, 

mãos grandes, magras e assim por diante. Os senhores escolhiam com sabedoria, 

negros ágeis e inteligentes‖. Por outro lado, eram negros reduzidos a condições 

extremas de servilidade, não só pela ação do branco, como também porque seria 

de sua índole submeter-se ao trabalho escravo, ao contrário do índio, como se diz 

com freqüência em Goiás. ―Agora, o negro era dócil. Aceitava carregar nos ombros 

a carga de todo o trabalho da colônia‖. 

Limitados ao trabalho braçal, aquele que se define hoje em Goiás como 

―serviço grosseiro‖, foram igualmente os que responderam ―por todo tipo de ofício‖ 

e, por isso mesmo, os ―oficiais‖ da cidade: pedreiros, ferreiros, oleiros, pintores, 

carpinteiros, etc. Avaliados positivamente como trabalhadores, os negros são 

qualificados pelos brancos como irremediavelmente servis frente a eles, e como 

pessoas não preparadas, desde o ―tempo do ouro‖ até agora, para viverem na 

cidade ao lado dos ―brancos de posição‖. 

Assim como é necessário falar de um ―tempo antigo‖ para definir a 

sociedade atual através de atributos opostos, também para falar do ―preto de hoje‖ 

os brancos da cidade costumam estabelecer comparações com os ―negros 

escravos‖, tomados como paradigma. A redefinição do negro começa, portanto, 

com o final do ―cativeiro‖. A posição que ocupa hoje deriva da forma como se 

explica a sua distribuição pelos sistemas locais de trabalho. Ao ganharem a 

liberdade depois ―da alforria‖ os pretos perderam um lugar que possuíam na 

sociedade quando receberam, dentro dela, a sua independência. ―Eles ficaram 
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soltos sem disciplina. Uns deram para a bebida, outros saíram de Goiás e os que 

eram bem queridos do senhor continuaram com eles recebendo um pequeno 

ordenado e com o nome de homens livres‖. ―Eles não tinham nenhuma orientação 

para a vida. As moças perderam-se. As negras não sabiam criar suas filhas porque 

não sabiam o que é autoridade. E eles continuaram a servir‖20. 

Os brancos não explicam suficientemente a estrutura das relações de 

trabalho após a Abolição. Dessa forma, atribuem aos próprios negros uma posição 

sempre inferior nos sistemas atuais de produção. Ao perderem o seu lugar na 

sociedade como escravos, os pretos foram deslocados para duas posições: a dos 

submetidos, quando, mesmo livres, ―seguiram servindo a seus senhores‖, e a dos 

marginais, quando buscaram outras alternativas de participação na sociedade, 

evitando inicialmente o trabalho ou procurando uma ocupação como trabalhador 

autônomo. 

A sociedade facultou aos ―pretos livres‖ o acesso a novas condições para 

o exercício dos mesmos trabalhos, nos limites pouco alargados das mesmas 

relações interétnicas. Foram mantidos na lavoura como ―peões‖ ou, anos mais 

tarde, como parceiros. Reassumiram os ofícios urbanos para os quais os brancos, 

com freqüência, se qualificam como ―despreparados‖ desde o ―tempo do ouro‖. ―Os 

ofícios são dos negros melhor se valoriza no discurso de branco urbano, é aquele) 

por isso não aprendem‖. Um dos modos com que o negro melhor se valoriza no 

discurso do branco urbano, é aquele dado pela qualidade de seu trabalho, quando 

braçal. Entretanto, se ele é mais resistente e mais capaz do que o branco ―para o 

cabo da enxada‖ ou para atividades urbanas ―com as mãos‖, estes são também os 

seus limites. Os negros não são reconhecidos pelos brancos ―de posição‖ como 

estando preparados para a vida da cidade ou para o trabalho não braçal, 

qualidades consideradas como exclusivas dos brancos da cidade. 

                                                           
20

  É importante lembrar que é prática comum em “Goiás” a adoção de um velho, negro ou branco, 

“encostado” em uma das família de alguma posse, colocados a seu serviço em pequenas tarefas 

“grosseiras”, das quais as mais comuns foram, no passado, as de rachar lenha e trazer água para as casas. 
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Os ―pretos de hoje‖ são, em primeiro lugar, os ―negros escravos‖ 

decadentes. O discurso do branco opõe os ―negros escravos‖ aos ―pretos‖ atuais, 

avaliando estes últimos como um resultado empobrecido da miscigenação dos 

seus ascendentes com os índios e com os próprios brancos. ―O português cruzava 

com as negras e então vinham os mulatos‖. Os ―negros puros‖ do passado 

tornaram-se quase inexistentes em Goiás. ―É muito raro um negro aqui. O senhor 

encontra mulatos, homens de minha cor‖ (o informante é um branco moreno, a 

nosso juízo). 

Os pretos de hoje não se igualam mais aos ―negros escravos‖ porque 

perderam aos poucos a sua ―pureza de raça‖, rareando, em conseqüência, as 

características que os qualificam no passado segundo sua capacidade na 

produção do ouro e dos cereais: a força, a energia, a saúde, a disposição. 

Eles perderam também as qualidades anteriores de suas relações com os 

brancos: a docilidade, a fidelidade, a submissão. Da mesma forma como tiveram 

reduzidas as suas ―condições naturais‖ (biológicas) ao ―cruzarem com os brancos‖, 

viram diminuir também a importância do que faziam antes: o seu trabalho para os 

brancos e as suas ―coisas de negros‖. ―O preto puro não existe, eu pelo menos não 

conheço... Esse pessoal aí, que dança o congo são pedreiros, serventes de 

pedreiro, gente de um nível de vida muito baixo, subalimentados. Mas eles se 

prestam a isso, a fazer essa festa, essa coisa e tal. É uma gente que perdeu 

aquela grandeza de raça‖. 

A ―mistura com o branco‖ diminui o negro como ―raça‖, determinando, por 

outro lado, a sua progressiva melhora de posição social. Se ele decai como 

trabalhador frente a um tipo ideal existente no passado, melhora como pessoa, 

porque ligado ao branco, agora por laços de sangue, aproxima-se socialmente 

dele, ou seja, torna-se mais ―como os brancos‖. ―Esses cruzamentos entre brancos 

e pretos melhoraram muito o negro. Ele procura uma moça pobre, mas que seja 

clara e que aceite casar com ele. Então melhora a cor‖. Por detrás da idéia de que 

―o cruzamento‖ piora o negro biologicamente e o melhora socialmente, há uma 

oposição básica no discurso do branco a seu respeito. A redefinição do ―negro 
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escravo‖ o ―preto de hoje‖ divide-o em duas categorias de qualificação que se 

explicam por sua oposição. O negro é, ao mesmo tempo, ―uma raça‖ e ―uma cor‖. 

A ―raça‖ o associa à sua origem e ao seu passado, enquanto a ―cor‖ o qualifica no 

presente. Ao tornar-se livre, ele perdeu sua própria ―raça‖ por ―misturar-se com o 

branco‖. Assim, ―melhorar a cor‖ importa ―piorar a raça‖. O branqueamento não 

significa, em Goiás, a possibilidade de o negro tornar-se branco, mas representa 

uma aproximação na medida em que, ―aliviando a cor‖, ele consegue tornar-se 

cada vez mais ―como o branco‖. 

Os atributos que caracterizavam o ―negro escravo‖ do passado são 

também divididos e opostos para qualificar o ―preto de hoje‖. As características 

antigas do negro como trabalhador (―enorme‖, ―forte‖, ―sadio fisicamente‖, 

―resistente‖, ―trabalhador‖, etc.), são modificadas para reavaliarem o ―preto de 

hoje‖, quando ele pretende, através do trabalho atual, ―sair do seu lugar‖ (ascender 

socialmente ―para o lado dos brancos‖). Já os atributos que definiam os negros em 

suas relações com os brancos (―fiel‖, ―submisso‖, ―leal‖) reavaliam o negro ―no seu 

lugar‖ (socialmente ―abaixo dos brancos‖ e a seu serviço). Em outras palavras, 

quando ―pretos de hoje‖ ameaçam fazerem-se avaliar pelos qualificativos do 

trabalhador do passado mas, agora, no contexto dos ―homens livres‖, o discurso do 

branco os redefine genericamente como ―pretos sunçosos‖, ―fora de seu lugar‖, 

―abusados‖ e ―pretensiosos‖; a não ser que, ao lado das qualidades do 

―trabalhador‖, mantenham as do homem submisso. 

A ―decadência do negro‖ como ―raça‖, até transformar-se no ―preto de 

hoje‖, traduz-se de vários modos. O branco descreve, por exemplo, os 

personagens da dança dos congos. No passado ―eram negros enormes de quase 

dois metros de altura, altos e fortes‖. Os ―de agora‖ são ―pretinhos de toda altura, 

e, ainda mais, misturados com gente mais clara‖. Uma ligeira incursão a um 

contexto mais amplo ajuda a esclarecer o assunto. 

Também na literatura do escritor goiano não há um lugar próprio para o 

negro ao lado do branco. Ele é dividido igualmente entre os tipos do passado 

(―altos‖, ―fortes‖, etc.) e os pretos fracos ―de agora‖. São sempre pessoas fora da 
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sociedade e cuja presença – necessária mas inoportuna – exige alguma 

explicação, sobretudo porque evidencia um desequilíbrio de relações sociais que é 

preciso resolver. Mas é a atuação do próprio negro o que explica a sua posição. 

Há atributos típicos do negro e supõe-se que todos os conheçam. Assim, os 

homens, quando não são jagunços perigosos e temíveis (ainda que sempre 

derrotados pela coragem e a justiça do branco), são ―negros enormes‖, mas agora 

absolutamente fiéis e submissos; ou são ―pretos velhos‖ encostados em famílias 

ou fazendas e cuja função consiste em distrair os brancos ou ocupar-se com 

―feitiço‖, uma outra ―coisa de pretos‖. 

São, em síntese, negros já domados (fiéis empregados) ou negros que é 

preciso domar (terríveis marginais). As mulheres não são negras, a não ser 

quando ―mães pretas‖. São mestiças igualmente marginais. Entre amantes e 

prostitutas do sertão, são indignas para o casamento com o branco, mas uma 

perigosa ameaça para as ―moças brancas de família‖, sobretudo quando virgens, 

puras e filhas de fazendeiros. 

Assim, tanto o negro quanto a negra não são companheiras do  branco, 

mesmo quando compartilham com ele da classe, bando, destino ou trabalho. 

Quase sempre o romance, o conto ou a novela terminam por destrui-los, com o 

que se reforça a sua posição de marginais. Sempre que atravessam os limites 

estreitos do ―ser fiel ao branco‖ é preciso puni-los ou submetê-los pelos simples 

fato de que na ordem da sociedade não há outros lugares previstos para os ―pretos 

de hoje‖ (consultar: Carvalho Ramos, 1968: 1 e 14; Curado, 1968: 15 a 19, Ramos, 

A. 1968: 35 a 40; Felix de Souza, 1968: 88; Elis, B, 1959: 125 e 158 e Elis, B, 

1968: 25)21. 

                                                           
21

  Negros, quando conseguem se destacar, colocando-se ao lado dos brancos, são raras exceções (depois 

de mortos são transformados em lenda, ou então, não são negros, mas “pessoas de cor”). “Dentro de 

Goiás só havia um médico, muito preto, creio que de fora. Tinha um cavalo. O cavalo dele era branco, 

alvinho. Ele preto, era um contraste. Vestia-se de branco também. Era baiano e estava em Goiás há muito 

tempo. Parece que casou em Jaraguá”. (outro branco fala do mesmo médico negro) “Ah, era o Dr. Paulo. 

Médico vaidoso, eu penso que ele morreu doido”. Um dos mais prósperos pequenos “industriais” da 

cidade é um “homem de cor”. Quase todos os brancos entrevistados o conhecem e consideram como um 

homem de relativo “sucesso na vida”. Na kombi de sua oficina especializada em consertos de automóveis, 
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Não se pode concluir que o branco hostiliza a presença do negro em 

Goiás. Sua participação na sociedade local, exaltada no passado, é aceita hoje, 

com a condição de garantirem os brancos os critérios de delimitação e controle das 

relações entre sujeitos das duas etnias. Entretanto, os controle sociais exercidos 

pelos brancos na atualidade, não são reconhecidos como uma possível causa da 

―posição servil‖ dos negros de hoje em Goiás. O próprio negro é responsável por 

ela. Ele continua ainda incapacitado para igualar-se aos brancos ―como pessoa‖, 

porque permanece ―servil‖ e pouco preparado para ―viver como gente na cidade‖. 

Agora que os brancos também trabalham, o preto desqualificou-se ―como 

trabalhador‖ porque não desenvolveu habilidades capazes de o promoverem até 

além do operário semi-especializado ou do artesão. Atribui-se ao próprio negro a 

responsabilidade de vir um dia a colocar-se ―ao lado do branco‖, se ele for capaz 

de fazê-lo através do seu próprio esforço e, principalmente, depois de haver 

estudado. ―Mas eles (os jovens) estão se emancipando e sendo mais aceitos. Mas 

é na geração de hoje que eles estão se emancipando. Mas a servidão marcou eles 

de tal forma que eles ficaram com um ranço de servilidade. Eles são servis. Eles 

não tinham o direito de ter uma personalidade. Eram esmagados e se 

acostumaram, se tornaram servis‖. 

O esvaziamento atual da participação do negro na sociedade tem raízes: 

a) em uma opressão dos brancos do passado, que os reduziu a uma atuação 

radicalmente servil, preservada em menor escala até hoje; b) nas próprias 

qualificações dos ―pretos de hoje‖, despreparados com relação ao branco e 

incapazes de abandonarem, frente a eles, uma posição profissional subserviente. 

Veremos que o negro lavrador não reconhece nenhum destes fatores 

como explicação de seu estigma. O primeiro deles é deslocado para o ―branco de 

agora‖, como vimos, ao considerar, no capítulo anterior, as relações entre ―peões e 

patrões‖. O segundo é aceito por um número apenas diminuto de negros urbanos, 

os raros operários qualificados ou empregados públicos de melhor nível. 

                                                                                                                                                                          

os seguintes dizeres estão escritos na parte traseira, em preto e abaixo da janela: “Não me inveje, 

trabalhe!”  
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O BRANCO define o “BRANCO” 

   Não é estranho para o branco o fato de que seu discurso não necessite 

incorporar explicações a respeito de sua própria identidade e presença em Goiás. 

Ele se considera como alguém cuja presença em Goiás. Ele se considera como 

alguém cuja presença dá sentido à sociedade; cuja atuação deve controlá-la e cuja 

identidade não precisa ser definida, muito embora as outras (a dos negros e a dos 

índios) sejam explicadas em função dos modos como ele – o branco – atuou 

socialmente sobre elas e de como as define atualmente em seu discurso, como 

categorias étnicas. 

O NEGRO define o ―BRANCO‖ 

Há uma diferença essencial entre a maneira como o branco fala do ―preto‖, 

e como o negro fala do ―branco‖. No discurso deste, aquele aparece como ―preto‖, 

como uma etnia a ser explicada e a respeito da qual há atributos estabelecidos. No 

discurso do negro, o branco aparece sobretudo como ―o patrão‖. Aspectos 

propriamente interétnicos das relações entre negros e brancos são manifestos 

entre os primeiros, inicialmente, através de categorias de classe e de relações 

entre classes sociais. A redução da identidade aos estritos limites da etnia 

manifesta-se com menor evidência e com bastante menos espontaneidade22. 

   O NEGRO NO DISCURSO DO BRANCO 

O DISCURSO DO 

BRANCO 

―NEGRO ESCRAVO‖ (no 

passado) 

―PRETO DE HOJE‖ (no 

presente) 

CARACTERÍSTICAS 

DO NEGRO NO 

TRABALHO 

Enorme 

Forte 

Trabalhador 

―Sustento do branco‖ 

Negro errado: 

―Preto fora de seu lugar‖ 

(―Negro só serve pro serviço 

mais grosseiro‖) 

                                                           
22

  A evidência do que é dito aqui transparece nas entrevistas feitas com “pessoas de cor” em Goiás. A 

condição de “se ser” uma categoria de trabalhador é exposta e descrita logo de saída e espontaneamente. 

Referências a aspectos e problemas de etnias e relações interétnicas aparecem secundariamente nas 

entrevistas com negros e surgem como complemento às descrições da maneira como o sujeito participa de 

relações de trabalho como um lavrador, um “meeiro”, um pedreiro, etc. 
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―Raça pura‖ 

―Quem forjou a civilização 

em Goiás‖ 

―Quem fez tudo aqui‖ 

CARACTERÍSTICAS 

DO NEGRO NAS 

RELAÇÕES 

INTERÉTNICAS 

Servil (serviçal) 

Fiel (leal) 

Dependente 

Ignorante (rude) 

Negro certo:  

―Preto no seu lugar‖ 

 

Quando o negro fala do branco, fala de um ―rico‖, de ―gente de posição‖, 

ou fala do ―patrão‖. O branco do mesmo nível é um ―companheiro‖ de trabalho, um 

vizinho ou um eventual ―cumpadre‖. Entre sujeitos do círculo de lavradores 

residentes na cidade, as diferenças étnicas são tão pouco associadas a posições e 

vantagens, que resulta estranho atribuir qualquer significado de conotação étnica, 

afora os que expliquem: as origens das pessoas; algumas possíveis diferenças no 

―jeito de ser‖; ou os exemplos de ―casos‖ conservados no folclore local. Ao falar do 

branco, em termos gerais, o negro não encontra categorias definidas para explicá-

lo como um grupo étnico. De forma semelhante àquela através da qual os brancos 

se explicam, também os negros os consideram como ―a gente que estava aí‖, que 

é maioria e que, naturalmente, controla a vida da cidade e da região. Será 

necessário voltar mais adiante e este ponto. 

Quando falam concretamente de brancos, através de suas relações de 

trabalho, os negros os dividem em três tipo. Há brancos próximos ao negro, 

entretanto em posição oposta; habitantes do cotidiano do trabalhador, mas como 

―patrões‖. É a este tipo de branco que o negro se refere com maior freqüência 

quando fala dos ―tempos‖ de sua sociedade, indicando-o como aquele que, como 

vimos, normalmente o explora, não trabalha e a quem o negro sustenta ―no cabo 

da enxada‖. Existe um tipo de branco urbanizado e distante (mesmo quando o 

negro mora também na cidade). Trata-se do branco ―doutor da cidade‖, em geral, o 

médico, os professores, o funcionário público e, principalmente, as autoridades. A 
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respeito deles há poucas características manifestas, mas são comuns referências 

a um ou outro ―doutor‖. Da mesma forma como o ―patrão‖ anterior é convocado 

com insistência para atestar a fidelidade e a eficiência do trabalhador, o ―branco da 

cidade‖, quando conhecido ou, de preferência, quando é ―um amigo‖ (se possível, 

―um cumpadre‖), é um indiscutível atestado do prestígio e do valor do negro, 

enquanto uma ―pessoa na cidade‖. 

O branco ―na pobreza‖ iguala-se ao negro ―no trabalho‖, com uma 

diferença quantitativa: o negro é mais pobre e, quase sempre, ―trabalha mais do 

que o branco‖. O branco patrão trabalha tanto menos quanto mais é rico e, 

consequentemente, mais distanciado do negro. O trabalho do ―branco doutor‖ não 

é ―trabalho‖, da mesma forma como o negro entende a sua prática econômica. É 

uma categoria distante de atividade urbana; inacessível para o preto (a não ser 

como um possível projeto para ―os filhos na escola‖); não produtora direta de bens, 

mas, de qualquer forma, capaz de atribuir um máximo de prestígio. 

Com relação ao branco ―patrão‖, o negro reconhece que ele não sabe 

fazer o trabalho porque, tendo-o deixado ao cuidado do ―peão‖, não o praticou e 

não o aprendeu. ―Mas o branco não sabe pegar em ferramenta nenhuma, em 

nada. Não conhece nada de roça ou gado. Os pretos é que fazem tudo. Ele (o 

branco) só fica mandando, mas não é capaz de fazer um nada‖. Com relação ao 

branco ―doutor‖, é o negro quem não pode fazer o seu trabalho, porque é 

radicalmente despreparado para o seu exercício. ―Nós foi criado é no sertão como 

bicho, sem essas coisas de aprender na escola‖. A diferença está em que o 

trabalho do negro sustenta tanto brancos, ―patrões‖ rurais, quanto os ―da cidade‖; 

enquanto a atividade do branco controla a do negro (como as autoridades) ou o 

ajuda (como o médico). 
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O NEGRO define “O PRETO” 

  Vimos que frente ao branco e patrão, negros e brancos, quando pobres, 

são uma só ―gente‖. ―Se é pobre é cachorro, tanto faz ser branco ou preto. Se é 

pobre não tem problema não, trata tudo mal, daquele jeito. Agora, se é rico pode 

ser até preto que eles ficam abraçando e beijando‖. 

Considerando como opostos, enquanto ―pretos‖, aos brancos ―patrões‖, o 

discurso reconhece que as relações de trabalho são mais extremas quando o 

―peão é preto‖. Isso vem a significar que o negro qualifica-se como um caso limite 

do ―ser peão‖. A divisão da sociedade atual, tal como a encontramos no capítulo 

anterior, ganha aqui as suas conotações étnicas. Num ―mundo dividido‖, o pior 

trabalho é atribuição dos negros, assim como o produto é propriedade dos 

brancos. ―Quem trabalha mais são os pretos e é eles que são os pobres. É uma 

coisa esquisita, sempre os ricos é branco. A riqueza ficou só pros brancos. É difícil 

um preto ser rico... eu mesmo tenho um primo que é rico. Dono de fazenda e é rico 

mais do que eu (fazendeiro fora do município). Mas tem muito mais pouco que 

branco... é muito raro‖. 

A nível mais detalhado de caracterização, assim como percebe o branco 

dividido em três tipos de sujeitos de acordo com sua participação no trabalho, o 

negro fala de si próprio como sendo uma só categoria de sujeitos. Os negros são 

os ―pobres e os peões‖. Há negros em Goiás ―em situação melhor do que a gente‖, 

mas, como categoria social, eles se identificam com ―a pobreza da cidade‖. É 

estranho definir alguns negros como ―patrões‖ mesmo quando empregam mão-de-

obra eventual, como é o caso de raros camponeses e alguns pedreiros que 

conseguem formar equipes de operários. 

Independentemente da posição ocupada nos sistemas de trabalho ―da 

roça e da cidade‖, o negro se explica segundo o modo como é reconhecido pelo 

branco: como uma categoria étnica diferente e minoritária, cuja presença precisa 
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ser explicada. Ao definir-se, consegue reunir os atributos de um trabalhador 

explorado e digno de confiança com os de uma categoria étnica naturalmente 

desvalorizada. Identificando-se como ―trabalhador e preto‖, divide-se entre 

qualidades positivas e negativas. De um lado, indiscutivelmente não há 

trabalhadores mais produtivos em Goiás do que ―os pretos‖. De outro lado, ser 

preto é uma variante empobrecida de uma forma idealizada de se ser gente, a 

forma dos ―brancos da cidade‖. 

Foi visto que o ―tempo do cativeiro‖ não freqüenta o discurso do negro com 

a mesma intensidade de detalhes com que está presente no dos brancos. O 

branco fala de um negro escravo: ―puro e altivo‖ como ―raça‖; dócil e servil como 

trabalhador. Para o negro, as qualidades da raça são omitidas. Mesmo a origem 

dos escravos, base de uma caracterização de ser preto e subjacente à idéia de 

―ser africano‖, é vaga e indefinida. 

O negro de Goiás não se descobre descendente de um ―povo‖ ou sequer 

de grupos étnicos definidos, como no caso das sociedades tribais. Ele se 

considera originado de ―uma gente‖ para cuja explicação só há significados a partir 

do momento em que aparece associado à sociedade dos brancos. 

Consequentemente, ser preto não eqüivale a ser ou ter sido um outro povo de uma 

outra raça ou de uma outra sociedade, em algum tempo distante da ―dos brancos‖. 

Significa, ao contrário, ter sido escravo, logo ―uma gente‖ desvalorizada (―a 

negrada‖), desde o começo de sua história vivida, na memória, já em Goiás, e a 

serviço de senhores brancos. Não há registros manifestos de relações exclusivas 

entre negros, em um passado distante e na África. 

Por outro lado, a presença dos brancos na região tem a sua história: com 

nomes, desde Bartolomeu Bueno da Silva; com datas, a partir de 1724, e com 

monumentos, como a Cruz do Anhangüera no centro da cidade de Goiás. A 

presença do negro não possui mais do que momentos ―de folclore‖, 

estigmatizantes em algumas passagens. Por não se lembrarem de suas 

sociedades, os negros representam a do branco para se localizarem dentro dela 

―como uma gente‖. Entretanto, entre os brancos eles foram escravos e hoje são 
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―peões e pobres. De um modo diferente, os ciganos que passam pela cidade e 

fazem trocas ligeiras com a população local consideram-se incluídos em ―sua 

sociedade‖, oposta à dos brancos com quem comerciam. Os ciganos possuem, 

com efeito, a sua própria ideologia, e não, como os negros de Goiás, uma versão 

derivada da ideologia da sociedade local e que incorpora os componentes de seu 

próprio estigma, não porque reproduza os valores do ―branco‖ a respeito do negro, 

mas porque considera e expressa um modo de vida servil de trabalhadores 

apropriados como ―negros escravos‖ e como ―pretos peões‖ de hoje. 

Frente ao dilema de pretender caracterizar-se como igual ao branco 

(―branco e preto é tudo a mesma coisa‖) e sentir-se reconhecido por ele como 

inferior (―eles tratam a gente é como coisa, como cachorro‖), o negro sente-se 

obrigado a seguir preceitos de atuação especiais, em si mesmos reveladores da 

eficácia dos mecanismos de controle exercidos pelos brancos. 

Sobretudo dentro da cidade, ser ―como o branco‖ e possuir direitos 

semelhantes aos dele, obriga o negro a uma conduta de exceção, mesmo quando 

não encontre correspondência de parte dos brancos. ―Um preto aqui tem que 

andar muito direito. Se deu deslize todo mundo fala e ele tem que acabar indo 

embora. Se ele quiser ser estimado tem que andar direito. Se der uma mentirinha: 

olha lá aquele é mentiroso, olha lá, aquele é ladrão. Aí o cara tem que ir embora‖. 

A evidência de que o negro é considerado como uma pessoa depreciada e 

que precisa exceder o através de sua conduta manifesta-se quando o ―preto peão‖ 

descreve desavenças (muito comuns na região) entre fazendeiros e empregados. 

―Mas quando o meu dinheiro acabou, que eu cheguei nesse homem (o patrão 

branco com quem o informante fizera um contrato verbal de trabalho), ele pulou 

pra trás: ‗É hoje, é amanhã, é depois‘. Foi té que eu me enfezei, né? Aí ele passou 

pra fazenda pela ‗minha chácara‘ e eu fui encontrar com ele. Quando ele me viu 

ele entrou no carro e eu corri e fiz ele parar e falei muita coisa  pra ele. Como é 

que o senhor assim, (sic) negando sua palavra? Eu falei coisa para ele que parece 

que nem Deus escutou o que eu falei. Sou preto mas cumpro minha palavra. O 

filho dele foi maravilhoso demais. O senhor passa vergonha na gente! Falou o filho. 
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O senhor prejudicou o Seu Adelino. Mas eu também falei pra ele coisa demais. Aí 

vem pra Ribeirão Preto‖. 

Não é por reconhecer no branco um modelo de conduta social, cuja 

maneira de se portar na sociedade deva ser inteiramente seguida, que o negro 

procura igualar-se a ele. Os brancos são aqueles que possuem os direitos da 

sociedade, ao passo que o negro tem que ultrapassá-lo, quanto aos seus deveres, 

para alcançar direitos e privilégios aproximados. Da mesma forma como, ao nível 

do trabalho, o branco fica com a maior parte da produção rural da atividade diária 

do negro, na esfera da vida na cidade, o branco fica naturalmente do lado da 

virtude sem precisar ser virtuoso, e o negro necessita excedê-lo em virtudes, 

cotidianamente, para não ser considerado como uma pessoa ―ruim‖. ―Esses 

brancos mentem, mas o senhor sabe como é. Mentira de rico vale por cinqüenta 

das nossas e todo mundo leva na brincadeira. Ninguém chama eles de mentiroso. 

Mentira deles não pega. Mas com preto é diferente. Se ele não for embora, não 

arranja mais serviço. O senhor vê que ainda tem escravo. Ainda tem preto 

sofrendo aí. Não acabou não‖. 

Algumas características consideradas pelos brancos como naturais ―no 

preto‖ são também aceitas por eles próprios. Assim, não há ainda uma posição 

adequada para o negro na cidade e ele deve subordinar-se aos brancos porque 

não sabe fazer corretamente todas as coisas do trabalho e da vida urbana. ―Preto 

não tem vez, né? Não... mas o preto é perseguido mesmo. Acontece um trem ruim, 

tem um preto do lado. A culpa é dele‖ (fala um negro). De outra parte, os negros 

conservam práticas já não recomendadas para a vida na cidade, como a feitiçaria. 

―Agora, esse negócio de feiticeiro é com os pretos mesmo‖. Se, individualmente, 

essa atribui prestígio a um determinado ―preto‖, considerado como dono de 

poderes especiais, serve também para confirmar a crença generalizada de que os 

negros não se libertaram até hoje de alguns ―maus costumes‖23. 

                                                           
23

 Em Itá, Wagley percebeu que os negros são valorizados positivamente pelos brancos quando possuem 

supostos poderes sobrenaturais. “There is a veritable aura of prestige tied to the “Old Negroes” (“Os 

pretos velhos” as they are called)” (Wagley, 1963: 124). Sobre relações entre “cor de pele” e prestígio 
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AS DIMENSÕES DA IDENTIDADE 

    A síntese de todas as descrições do modo como o negro se qualifica em 

Goiás, ao colocar-se frente ao branco, conduz a um tipo de representação 

paralela, aparentemente não muito simples, mas evidente nas falas do preto a seu 

respeito e sobre o branco. Este último é naturalmente superior e somente pode ser 

avaliado negativamente como exceção (―uma pessoa ruim‖ ou uma categoria ruim, 

como a dos patrões) e através do que faz. Ao contrário, o negro é naturalmente 

inferior por ser negro, ou seja, através do que é. Ele precisa fazer, com maior rigor 

do que o branco, ―as coisas boas‖ da sociedade, para pelo menos igualar-se a ele. 

Um longo trecho de entrevista de um negro velho nascido em Ouro Fino e 

morador em Goiás desde muitos anos é um bom exemplo do que se afirma. O 

estigma que atribui ao negro está no próprio ser preto e nas características 

naturalmente presentes (e por isso sem uma explicação social) nesse gente ou, se 

quisermos, nessa cor. ―Não, esse tempo que eu fui nascido, existia Ouro Fino, mas 

agora acabou tudo, meu filho. Só tem um alicerce velho assim, ó. Acabou tudo, 

tudo, tudo mesmo... Vou contar pro senhor. Eu conto tudo direitinho, viu? Lá tinha 

o padre Confúcio, pretinho, das minhas cor assim, viu? Aí então ele foi celebrar 

missa. E o sujeito na rua falou: ó fulano, amanhã o senhor vai na missa? Ah, eu 

vou. Mas a missa amanhã é preta. A missa era preta, viu? E era toda vida. Eu fui 

menino mas fui de idéia, viu? Eu vou estudar pra isso? (tratava-se de um preto que 

estudara para padre no seminário de Ouro Fino). É de jeito nenhum... porque eu 

era preto. É, porque o padre era preto a missa era preta. E a missa só tinha que 

ser preta mesmo, porque o padre era preto, né? Isso o senhor não arrepara, eu 

falo isso... Porque não pode, não pode. Isso aí eu concordo com qualquer um. O 

padre sendo branco a missa não é preta, é branca, né? Agora, o padre sendo 

preto, a missa não é branca, só tem que ser preta... Agora, eu pretinho, pretinho 

mesmo. Agora, enfiado num terninho branquinho mesmo. E ficava até um de 

chamar atenção, viu?... Do tamanho desse menino aqui, é. Sapatinho todo branco, 

né? E servia de caçoada pros outros, viu?... E foi o padre Zé Rosa que ia celebrar 

                                                                                                                                                                          

social, ver Pierson, 1971: 227; Azevedo, 1960: 50 a 82; Harris, 1963: 69 a 70; Cardoso, 1960: 196; 
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a missa no outro dia. E ele era preto e a missa era preta. Desse tamanho, meu 

filho. Então eu, por isso, não quero mais nada não. Não minto pro senhor não. São 

Benedito, ele é preto mas todo mundo faz caçoada dele, viu? Porque eu era preto, 

e lembro tanto aqui... Agora, o senhor que eu explico pro senhor que o preto não 

tem valor. O preto não tem valor, viu. Eu falo mesmo pro senhor, d‘uma vez eu falo 

tudão pro senhor, preto é o derradeiro ovo que o arubu botou‖. 

Para aproximar-se do branco (o modo de ser na sociedade), o negro 

redefine-se com o recurso a dois outros níveis de sua identidade, a partir dos quais 

pode ser reavaliado apesar de ser preto (―sou preto, mas‖...). Ele emprega, como 

vimos, uma identidade social mais ampla, onde se apresenta através das 

qualidades do trabalhador braçal: em geral rude, às vezes qualificado, mas 

indiscutivelmente necessário (―um peão‖, ―um lavrador experimentado‖, ―um oleiro‖, 

―um pedreiro de mão cheia‖). Ele usa também uma identidade pessoal com que 

opõe ao estigma de ser preto as virtudes de sua pessoa (... ―cumpro minha 

palavra‖). As qualidades pessoais redefinem o ―preto‖ por ser, entre outras coisas: 

cumpridor de seus tratos (enquanto o ―patrão‖ branco é quem geralmente os 

rompe), trabalhador, e uma pessoa de absoluta confiança. O próprio branco, diante 

de quem o negro necessita esgrimir com freqüência virtudes pessoais, é também 

aqui, o critério da qualidade do sujeito. ―É, eu sou preto sim, mas não tem aqui um 

que tenha qualquer queixa de mim‖. 

Não é somente com o recurso das qualidades de sua pessoa e do trabalho 

que faz que o preto redefine sua identidade, ―apesar de ser preto‖. Entre as 

alternativas de participação em diferentes instituições da sociedade de Goiás, 

algumas estão abertas ao negro. Ao incluir-se nelas, ele co-participa de grupos de 

referência, através de cujas características incorpora novos valores na definição de 

sua pessoa. Quando católico, o negro faz profissão de fé em sua crença e, não 

raro, apresenta um, dois ou mais santos pelos quais se acredita particularmente 

protegido. Algumas vezes torna-se membro de uma das irmandades católicas 

existentes na cidade: Santa Cecília, Santa Luzia, Senhor dos Passos. Entretanto, é 

                                                                                                                                                                          

Nogueira, 1955: 498 a 500; Ianni, 1966: 209; Fernandes, 1959: 66 e Wagley, 1963: 135 a 136. 
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nas igrejas pentecostais que o negro encontra indiscutivelmente condições de 

reforçar qualidades que procura incorporar a sua pessoa. O ―ser crente‖ confere ao 

negro atributos sociais altamente positivos, pois todos aceitam, em Goiás, que ―os 

pentecostais‖ são ―muito honestos‖, religiosos e trabalhadores. O grupo religioso 

de referência altera a escala de valores de que o negro lança mão para se definir 

socialmente. Até mesmo as qualidades de ―peão‖ são menos valorizadas dos que 

as do ―crente‖, ou da ―pessoa de fé‖24.  

O preto de Goiás combina as características através das quais pode 

definir-se socialmente. Aceita como estigmatizante a sua identidade ―de preto‖ com 

a condição de redefini-la através dos valores de sua classe de trabalhador e/ou 

das qualidades de sua pessoa. Não pode valorizar-se como ―preto‖ uma vez que 

não se vê como ―um povo‖, mas como ―uma gente‖ tida como desvalorizada e 

empobrecida frente ao branco, tomado como grupo de referência. Redefine-se, 

então, como alguma vantagem, como ―produtor para o branco‖ e, ao mesmo 

tempo, como ―homem de bem‖. 

O esquema da página seguinte procura reunir as conclusões do capítulo, 

sintetizando cada uma das partes em que são descritos modos de 

identificação/reconhecimento entre negros e brancos da cidade de Goiás. 

                                                           
24

  Cardoso de Oliveira aponta fato semelhante entre os Tukuna. “Ser crente”, “ser eleitor”, assim como 

“ser reservista” são condições de uma efetiva redefinição de alguns índios. São os meios pelos quais eles 

se sentem transportados para o “mundo do branco”, com direitos mais efetivos do que os que poderiam 

adquirir através de seu trabalho para os regionais (Cardoso de Oliveira, 1964: 96 a 103). Com base em 

princípios diferentes, Beteille (1971: 568) chama a atenção para o fato de que, em determinados contextos 

sociais, a identidade de uma pessoa é uma mescla de categorias de diversas identidades sociais. Portanto, 

seria, no caso de Goiás, insuficiente pensar o “preto” apenas como uma categoria étnica. Nem ele, nem 

sua sociedade isolam atributos de significação de sua identidade apenas através daquilo que ele é “por ser 

preto”. O que Beteille afirma para a Índia pode aplicar-se, com variações, para o caso de Goiás. “En Inde, 

la même persone a un certain nombre d’identilés distinctes – selon as caste, as religion, as langue – et 

l’une ou l’autre de ces indetités pourrait l’emporter sur les autres, suivant le context et la situation du 

moment”. (1971: 568). Assim, os negros, ao lado de se definirem como “pretos” e de se oporem em 

termos étnicos aos brancos, atribuem-se outras identidades. Juntamente com aquelas que os definem “pela 

cor” ou “pelo trabalho”, elas são também relevantes para uma síntese da pessoa do negro. A identidade 

étnica (diferente do caso das sociedades primitivas estudadas no Brasil) remete à identidade de classes e 

se subordina a ela.  
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AS DIMENSÕES DA IDENTIDADE DO NEGRO EM GOIÁS 

IDENTIDADE 

PESSOAL: 

O negro como pessoa   

(nível do sujeito) 

(+) = Uma pessoa honesta, cumpridora de 

seus tratos; trabalhadora e de 

confiança 

IDENTIDADE  

SOCIAL: 

 

O negro como “preto”  

(nível de etnia) 

 

(—) 

= 

Uma categoria étnica a explicar. Uma 

identidade desvalorizada frente ao 

branco, tomado como referência. 

 

O negro como “peão”  

(nível de classe social) 

(+) = Trabalhador subordinado ao ―patrão‖ e 

de quem este depende nos ―dias de 

hoje‖. 

 

O negro como 

“morador em Goiás” 

(—) 

= 

Despreparado para a ―vida na cidade‖ 

(como os ―brancos de posição‖) e para 

ocupar os trabalhos urbanos não-

braçais do branco. 

 

O negro como membro 

de grupos extra-

étnicos de referência 

em Goiás 

(+) = Integrante de grupos ou de 

associações religiosas, políticas, etc. 

 

AS REPRESENTAÇÕES DA IDENTIDADE ÉTNICA 

O BRANCO FALA DO ―BRANCO‖ O NEGRO FALA DO ―PRETO‖ 

Aquele que representa o ―modo de 

ser na sociedade‖ e que não 

necessita ser ideologicamente 

explicado. 

As ―pessoas de posição‖, a ―gente 

de bem‖. 

Aqueles que fizeram a ―história de 

Goiás‖. 

NEGRO = ―preto escravo‖ 

(desvalorizado e não aceito 

como ―nome‖). 

PRETO = ―negro livre‖ 

(desvalorizado mas aceito 

como ―nome‖). 

Uma categoria étnica a ser 

explicada; desvalorizada frente ao 
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branco, tomado como grupo de 

referência. 

Capaz como trabalhador: sustenta o 

―branco como um tipo de produtor‖. 

Depende do ―branco‖ para receber 

salário ou terra (empregado ou 

parceiro), ―pobre‖, ―peão‖ e oprimido. 

Incapaz como citadino e para ocupar 

o ―trabalho do branco‖. 

Depende do branco como critério de 

suas qualidades e como referência 

de prestígio social. Não considerado 

como uma ―raça‖ ou como um povo. 

Considerado como uma ―gente‖ ou 

uma ―cor de pele‖. 

Desvalorizado como ―preto‖; 

redefinido como ―peão‖ e como 

pessoa. 

O BRANCO FALA DO ―PRETO‖ O NEGRO FALA DO ―BRANCO‖ 

―Negro escravo‖ X ―Preto de hoje‖. 

NEGRO = ―raça pura do passado‖ 

(preto valorizado) 

PRETO = ―cor de pele‖ (negro 

desvalorizado) 

Decadente como uma ―raça 

original‖ (perdeu a ―pureza 

original‖). 

Forte, altivo, trabalhador, resistente 

como trabalhador e como ―raça‖ 

(―negro escravo‖). 

Servil, dócil, subordinado, 

Uma categoria étnica que não 

precisa ser explicada e que se 

constitui como referência para o 

negro. 

―Senhor‖ no ―tempo do cativeiro‖. 

Fazendeiro solidário (―patrão‖) no 

―tempo antigo‖. 

―Patrão‖ opressor e dependente nos 

―dias de hoje‖ (bom, quando ―meu 

patrão‖). 

―Companheiro‖, quando no mesmo 

tipo de trabalho ou quando vizinho. 
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dependente como ―gente‖ (―negro 

escravo‖ e o ―preto de hoje‖). 

Capaz como trabalhador braçal de 

serviço rude (mais forte que o 

branco). 

Despreparado para a ―vida da 

cidade‖ e para o ―trabalho do 

branco‖. 

―Doutor‖, ―gente da cidade‖, quando 

―pessoa de posição‖.  
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SER MULHER E SER NEGRA EM GOIÁS 

Um esboço de projeto para uma pesquisa 

Altina Maria Gontijo 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

Entre folcloristas, historiadores, sociólogos e antropólogos brasileiros e 

estrangeiros, já existe, podemos dizer, uma bibliografia bastante razoável a 

respeito do negro entre nós. De fato, temos hoje em dia uma variedade relevante 

de pesquisas sobre a história passada do negro trazido da África como escravo; 

sobre os sistemas econômicos e sociais de incorporação do negro escravo à 

sociedade colonial; sobre as lutas e os movimentos de rebeldia e libertação do 

escravo; sobre os acontecimentos da Abolição da Escravatura, cujo centenário 

festejamos neste ano; sobre a incorporação do negro livre à sociedade de classes 

no Brasil; sobre a sua presença na sociedade brasileira e, finalmente, sobre as 

formas próprias de contribuição do negro à cultura brasileira, onde (onde é para 

lugar — em que) a dimensão religiosa tem sido a mais investigada. Em estudos 

mais recentes, a questão da identidade do negro tem sido descrita e discutida.1  

Por outro lado, e como resultado do trabalho dos mesmos tipos de 

cientistas sociais mencionados acima, existe também hoje em dia, uma apreciável 

quantidade de estudos sobre as religiões no Brasil e, especialmente, para o caso 

do catolicismo popular e dos cultos de real ou suposta origem africana entre nós. 

                                                           
1
 Sobre este assunto, em um contexto católico, ver Peões, Pretos e Congos, de Carlos Rodrigues 

Brandão, e Negros, Estrangeiros, de Manuela Carneiro da Cunha. Sobre religiões afro-brasileiras, entre 
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Há vários estudos anteriores e atuais sobre festas, cerimônias específicas e rituais 

de culto. É interessante notar, de passagem, que enquanto no caso da Igreja 

Católica (do ―catolicismo oficial‖, poderíamos dizer) e das religiões protestantes (do 

protestantismo de imigração, do histórico e, principalmente do protestantismo 

pentecostal) e aparentadas (como os Adventistas do 7º Dia e as Testemunhas de 

Jeová), os estudos científicos se concentram sobre aspectos ligados à história, às 

relações entre Igreja e Estado, ou entre religião e sociedade, no caso do 

catolicismo popular e dos cultos afro-brasileiros, as pesquisas dedicam-se mais a 

aspectos e dimensões propriamente culturais, onde a descrição de festas e ritos 

ocupa um lugar de grande importância. Um lugar privilegiado ocupam aí os 

estudos sobre a Umbanda e o Candomblé, cujas investigações, principalmente nos 

últimos anos, tem procurado cobrir todas as outras religiões. O Candomblé e a 

Umbanda tem recebido hoje em dia uma soma de pesquisas que vão da história 

remota à posição social de seus agentes e fiéis na sociedade; da lógica do sistema 

de crenças e cultos à análise de relações particulares, como a eu existe entre o 

sistema religioso, a visão de mundo e a doença, por exemplo2. 

Mas na maioria de tais estudos existe um silêncio bastante grande a 

respeito da presença, da posição, da participação e da identidade da mulher. Isto 

chama a atenção, porquanto nos últimos anos assistimos a uma multiplicação do 

interesse específico pela questão da mulher e dos estudos sobre ela, em seus 

mais diferentes e intrigantes aspectos. 

Seria a mulher tão pouco importante e tão ―invisível‖ no universo da 

religião, que nem sequer sugere perguntas a seu respeito? Por outro lado, por que 

até hoje tão poucos estudos de fundo sobre a questão da mulher negra, dentro e 

fora do mundo da religião? 

                                                                                                                                                                          

outros, consultar a coletânea recente(?) de Candomblé, desvendando identidades, de Carlos Eugênio 

Marcondes de Moura (organizador).    
2
  Apenas entre trabalhos recentes, mas que revelam toda a gama de estudos a respeito da Umbanda no 

Brasil, lembro os seguintes estudos: Guerra de Orixás, de Yvonne Maggie Alves Velho; Candomblé e 

Umbanda, de Raimundo Cintra; Da Doença à Desordem, de Paulo Monteiro, além da oportuna 

coletânea reunida no Cadernos do ISER nº 18: Umbanda e Política. 
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Possivelmente, haverá estudos importantes sobre a presença e a 

participação de mulheres em rituais do catolicismo popular, mas em nossa 

pesquisa bibliográfica só conseguimos levantar o de Suzel Reilly a respeito da 

mulher na Festa do Divino, em São Luis do Paraitinga3.  Mesmo na exaustiva 

―bibliografia prévia‖ sobre o Candomblé, Xangô, Tambor-de-Mina, Batuque, Pará e 

Babassuê no Brasil, feita por Carlos Eugênio Marcondes de Moura, o item 

específico sobre mulheres: ―a mulher no Candomblé‖, apresenta apenas três 

títulos4. 

Ora, à diferença do que acontece em outras religiões de maior importância 

na sociedade e na cultura do país, como o próprio catolicismo e nas diferentes 

ramos do protestantismo, onde, fora raras exceções, não há sequer lugar para 

sacerdotisas, nas religiões de origem afro-brasileiras não apenas o sacerdócio do 

culto é dividido entre homens e mulheres, como em alguns casos o número de 

mulheres mães-de-santo é demograficamente mais importante do que o dos 

homens. 

Os filhos-de-santo, isto é, aqueles que foram feitos para 

receberem santos ou orixás, podem ser homens ou mulheres. A 

predominância de número de mulheres sobre o de homens tem 

sido explicada diversamente pelos autores... Atualmente, 

entretanto, na Bahia, se a pesquisa mostra, nos Candomblés, um 

aumento do número de homens entre os iniciados feitos, o 

número de mulheres é, proporcionalmente, muito mais alto5. 

                                                           
3
  Há um trabalho da autora ainda não publicado e a sua consulta me parece importante. Trata-se de um 

dos únicos estudos que conheço sobre o lugar da mulher em uma festa religiosa, cujas posições de relevo 

são quase todas masculinas. 
4
 Ver Feminismo e Feminilidade: fonte de conflito, de Sônia Cruvo Azambuja; O Poder Feminino no 

Culto dos Orixás, projeto de pesquisa de Suely Carneiro e, finalmente, The Social consequences of 

ritual power for women. The case of the Bahian candomblé, de Leni Silverstein. Certamente há vários 

outros estudos e pesquisas onde a questão do papel da mulher na religião e no ritual é investigada e 

discutida. No entanto, apenas estes três estudos em que a questão da participação da mulher seja objeto de 

pesquisa, no catolicismo popular de negros no Brasil. 
5
  Vivaldo da Costa Lima, Organização do Grupo de Candomblé – estratificação Senioridade e 

Hierarquia, in: Bandeira de Alairá, p. 82 a 83. 
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 É claro que em inúmeros estudos folclóricos e etnográficos sobre 

cerimônias do calendário popular e dos diferentes cultos de origem afro-brasileiras, 

há passagens em que a mulher sobe à cena e, por um momento que seja, é 

descrita como uma personagem. Mas o que deve ser retido é que a sua própria 

condição e a especificidade de seu lugar e do significado de sua presença não 

mereceram ainda uma análise apropriada, a não ser em raros, do mesmo modo 

como a  participação, a condição e a identidade do gênero feminino tem sido 

objeto de exaustivas análises em outros campos de pesquisa. 

É possível que par ao caso do catolicismo popular, como, com mais 

razões, seria pertinente para o de outras religiões, parece que de fato a presença e 

posição hierárquica e ritual das mulheres são secundárias o bastante para 

merecerem objetos de descrição apenas através da presença e da posição dos 

homens, administradores mandatários de religiões, sacerdotes de cultos, ideólogos 

e teólogos de igrejas e grupos religiosos populares. No entanto, o que dizer do 

caso de uma maioria de religiões e sistemas de culto de tradição ―afro‖, onde, ao 

contrário, ainda que mulheres possam não se apresentar como ideólogas eruditas 

de sua fé (de fato não conhecemos livros de Umbanda e de Candomblé 

diretamente escritos por mulheres) e possam não ocupar postos de relevância na 

esfera civil de centros e de terreiros, bem como de uniões e federações, sem 

dúvida alguma elas ocupam posições de relevo no exercício dos ofícios 

sacramentais e são, na maior parte dos casos, as mais fiéis e respeitadas 

guardiães do conhecimento secreto dos seus sistemas de cultos. Que pai-de-

santo, morto, fez a falta de mãe menininha do Gantois? É através dos homens que 

as coisas se explicam e a ordem jurídica se mantém, mas é principalmente através 

das mulheres que os deuses descem à Terra, as afeições do culto circulam e o 

saber do sagrado se mantém e se transfere de uma a outra geração. 

A pesquisa do presente projeto procura desvendar alguns aspectos 

simples e introdutórios desta área de silêncio sobre a mulher. Não é nosso objetivo 

um estudo específico da presença, da posição hierárquica, da participação 

cerimonial e da contribuição da mulher na ―cultura dos terreiros‖ e na reprodução 
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de identidades religiosas e étnicas através da religião. Na realidade, o espaço do 

locus de nossa investigação será, em certa medida, ambíguo – tanto quanto 

quase tudo o que se refere à mulher em nossa sociedade – e, possivelmente, por 

isso mesmo, até agora muito pouco investigado. 

A PROPOSTA TEÓRICA DA PESQUISA 

Alguns autores tem chamado a atenção para uma certa correspondência 

entre sistemas de ritualização de cultos do catolicismo popular de negros no Brasil 

a seus santos padroeiros, como São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do 

Rosário, e sistemas de culto da Umbanda e do Candomblé6. 

Não se trata apenas de uma distante correspondência simbólica, algo 

como uma espécie de sincretismo às avessas, onde ritos, crenças e mitos da 

Umbanda e do Candomblé tivessem alguma influência na temática, no discurso 

cerimonial e no imaginário de algumas passagens dos rituais populares de negros 

católicos. O que ocorre é, também e principalmente, uma partilha de duas religiões 

entre alguns ou vários dos principais atores de ternos de congos e moçambiques, 

pelo menos nas áreas de São Paulo, Minas Gerais e Goiás onde a presente 

pesquisa pretende ser realizada. 

Isto, em princípio, não representa nenhuma novidade, de vez que entre 

umbandistas negros, homens e mulheres, assim como entre sacerdotes de cultos 

―afro‖, com muita insistência, os agentes e fiéis afirmam-se como católicos, ou 

como também católicos. O que acontece aqui, no entanto, é que alguns grupos de 

artistas-devotos de festas consentidas e até patrocinadas pela Igreja Católica, 

estão organicamente associados a esferas de crença e culto de religiões afro-

brasileiras. 

Desde o passado remoto do Brasil Colônia, são muito freqüentes as 

acusações de uso e abusos de feitiçaria em festas e dentro de cerimônias de 

grupos rituais de negros católicos durante as suas apresentações públicas ou 
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reservadas. Capitães antigos de ternos de congos, moçambiques, catupés, 

marinheiros e outros, equivalentes, principalmente em certas regiões de Minas 

Gerais e Goiás, confirmam em seus depoimentos o exercício de práticas de 

feitiçaria de ―terno contra terno‖, às escondidas das autoridades da Igreja. Quase 

sempre situam tais poderes em um passado próximo ou remoto, de modo a 

defenderem a sua própria credibilidade como devotos católicos de agora. É 

possível que tais acusações, persistentes, muito mais comuns em festejos de 

padroeiros de negros e mulatos, sejam associadas ao fato de que os seus atores, 

artistas devotos exímios, em muitos casos, teriam o que ver com a prática de 

cultos secretos, de ―macumba‖, ―de esquerda‖, como alguns os enunciam. 

O que é cuidadosamente ocultado das autoridades da Igreja nas cidades 

de sua realização, mas que com alguma facilidade é declarado para quem convive 

mais de perto com tais grupos, é que eles no seu todo, ou através da participação 

de alguns de seus mandatários civis ou rituais, ―tem a ver‖ com práticas de 

Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, ou equivalentes. 

Oura, dois aspectos aqui são da maior importância para a nossa pesquisa. 

Em primeiro lugar, este intrigante cruzamento, meio-aberto, meio-oculto, entre 

antiquíssimos rituais étnicos do catolicismo popular, realizados até hoje com a 

tolerância, o consentimento ou mesmo o apoio ativo da Igreja Católica (o grau de 

envolvimento dela depende das relações entre as autoridades eclesiásticas e as 

do catolicismo popular dos negro e recobrem interesses internos e externos à 

questão religiosa, como os do próprio turismo) e a sua face ―africana‖. Isto não só 

responde em boa medida por certas peculiaridades até hoje não bem estudadas, 

no catolicismo de negros do Centro-Sul do Brasil, como te a ver com algumas 

questões de afirmação de uma identidade étnica, que encontram não apenas na 

religião, mas neste entrecruzamento de sistemas religiosos, uma originalidade cujo 

conhecimento deve ser, no mínimo, bastante reveladora. 

                                                                                                                                                                          
6
  Ver, por exemplo, O Divino, o Santo e a Senhora, de Carlos Rodrigues Brandão. Patrícia Birman, do 

Instituto de Estudos da Religião, realiza no momento estudos sobre este assunto.  
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Em segundo lugar, é justamente neste ponto oculto de convergência que 

mais parece ser forte a presença das mulheres. Elas que têm na representação 

cênica das danças de congos e dos cortejos de reinado, um lugar secundário, fora 

casos e lugares de exceção, em algumas cidades e no contexto de algumas 

irmandades e confrarias de devotos católicos, parecem possuir poderes de mando 

ou, na pior hipótese, de cumplicidade evidente nas decisões públicas e secretas de 

seus grupos. 

Umas de nossas hipóteses centrais de trabalho é a de que uma posição 

relevante de controle ou de partilha de decisões no contexto dos grupos religiosos 

e cerimoniais nos festejos de negros aos seus santos padroeiros (o que me 

absoluto não acontece em sistemas e rituais extra-negros) teria a ver com a 

proximidade simbólica e social entre tais grupos de culto e os de sistemas 

religiosos de origem afro-brasileira. 

Uma de nossas aspirações na presente pesquisa é investigar a realidade 

de tal presença e participação proeminente da mulher; descobrir as suas razões, 

tal como elas são formuladas pelas próprias mulheres; e descrever em que e como 

tais mulheres negras se representam a si próprias como mulheres e como negras. 

Suspeitamos de que, em seu caso específico, tal como acontece supostamente no 

Candomblé e em cultos aparentados por todo país, uma peculiar posição 

sacerdotal e até mesmo administrativa e política, proeminente, compensa, na 

identidade da mulher negra, o duplo estigma de sua condição em uma sociedade 

como a nossa. A mulher que chega a ser como as que pretendemos investigar, 

redefine-se a partir e através do que chegou a ser, ou do que se tornou, por 

direitos de herança simbólica (o que é muito comum, como no caso das rainhas 

perpétuas dos ritos de congada, em cidades de Minas Gerais e Goiás). Ela 

submete a ser mulher e o ser negra a ser justamente quem ela é, ali, naquele 

lugar, naquele contexto específico de ordenação simbólica do real; naquele 

sistema de crença e culto onde, ela sabe, grande parte do que se realiza é feito a 

partir de suas decisões de comando (como quando ela é uma dirigente de 

associação popular ou mesmo uma chefe de grupo ritual) ou a partir de situações 
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de homenagem cerimonial à sua pessoa, como personagem de um ritual coletivo 

(como quando ela é uma ―Rainha Conga‖). 

Uma intrigante associação entre pertencer a tais associações e grupos de 

ordenação católica dos festejos dirigidos a padroeiros católicos de negros, e uma 

posição de absoluta ou relativa proeminência em casas ou centros de culto de tipo 

―afro‖, merece aqui um cuidado especial. Pretendemos mergulhar nesta área de 

mistério. Um mistério que é o dos próprios participantes e praticantes das 

cerimônias de tais entrecruzamentos rituais e religiosos, porque eles nem sempre 

estão dispostos a revelar o sentido e as regras de tal dupla partilha do sagrado. 

Que parece ser também o dos pesquisadores que, por alguma razão, pouco 

enfocam o assunto (que uma pesquisa bibliográfica prévia, poderia esclarecer). Na 

verdade, concentrados, seja na análise de sistemas religiosos de real ou suposta 

origem afro-brasileira, seja na descrição de rituais religiosos de negros católicos, a 

atenção dos investigadores ao que se passa neste entrecruzamento, onde a 

posição da mulher nos parece assumir um aspecto intrigante, tem sido nula ou 

muito ligeira. 

Constituímos, assim, como sujeito de nossa investigação, a mulher negra 

com participação acentuada e relevante em grupos cerimoniais do catolicismo 

popular de negros de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Constituímos, como 

situação peculiar a investigação, aquela em que nos parece haver uma oculta ou 

desvelada associação entre o ser de irmandades, confrarias e associações 

católicas e o pertencer, de algum modo, a grupos, centros ou terreiros de 

Umbanda, de Candomblé ou de outros sistemas próximos, como os ―saravás‖ de 

São Paulo. Constituímos como situação privilegiada da pesquisa a própria fala com 

tais mulheres negras, que, alçadas a posições de comando administrativo ou ritual, 

explicitam essa sua posição, as suas razões localmente históricas e religiosas, a 

sua identidade como mulher e como negra. Constituímos como locus de pesquisa 

os grupos cerimoniais das festas de São Benedito ou de Nossa Senhora do 

Rosário, das seguintes cidades de São Paulo, Minas e Goiás: Itapira, Taubaté, 

Aparecida do Norte, Poços de Caldas, Machado, Silvianópolis, Oliveira, Goiânia e 
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Catalão. As três primeiras são de São Paulo, as quatro do meio são mineiras e as 

duas últimas, de Goiás. 

Uma consideração de natureza teórica dever ser feita aqui. Qual a mulher 

de que se fala quando se constitui um sujeito do gênero feminino como objeto de 

pesquisa? A pergunta tem sentido, porquanto fora o caso de pesquisas de 

natureza filosófica, em que condição feminina no seu todo é objeto de reflexão, 

do mesmo modo como a condição humana pode ser pensada filosófica, histórica 

ou antropologicamente, é sempre de uma categoria restrita de gênero que se 

fala. É sobre um tipo próprio de mulher que se investiga, é a respeito de uma 

mulher, excluídas das outras, que se discute. Seja em termos de situações do 

passado, como no estudo de Gilda de Mello e Souza a respeito da lógica do 

―espírito das roupas‖, na moda feminina, seja em termos de presente, como no 

caso do excelente trabalho de Ecléa Bosi sobre leituras de mulheres operárias de 

São Paulo, ou no de Olinda Noronha a respeito das relações entre mulheres bóia-

frias (―madames‖), o saber e a educação, é sempre uma categoria de mulher, 

frente a uma dimensão ou aspecto de sua cultura (a moda feminina), frente a uma 

predisposição coletiva de conduta (a leitura de mulheres operárias), frente a uma 

análise de condição social específica (como a da mulher operária de São Paulo ou 

a da mulher volante de Minas), hoje, que se investiga e escreve7. 

Ora, certamente as leituras feitas por nós até aqui são incompletas e, 

completá-las devidamente é justamente uma das primeiras etapas da presente 

pesquisa. No entanto, se elas valem como uma amostra da atualidade dos estudos 

sobre a mulher no Brasil, hoje, há uma evidência que se bem indique, com certeza, 

um acerto de ênfase e focos pois as categorias de mulheres investigadas e 

discutidas parecem ser aquelas que suscitam por agora um maior e mais relevante 

número de questões, sugere, por outro lado, um certo ofuscamento sobre uma 

compreensão mais objetiva da própria condição da mulher hoje, no Brasil. 

                                                           
7
  Consultar: Cultura de Massa e Cultura Popular, de Ecléa Bosi, De Camponesa a Madame, de 

Olinda Maria Noronha e O Espírito das Roupas, de Gilda de Mello e Souza. 
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Dizemos isto porque os estudos consultados, além de conotar quase 

sempre e por certo justificadamente, essa maioria ou metade da demografia 

brasileira, como uma ―minoria‖ estigmatizada e privada de direitos, concentra a sua 

atenção sobre categorias de mulheres sobre as quais a própria condição social, 

que em boa medida elas compartem com os homens com quem convivem, lhes é 

mais privadora de direitos e mais estigmatizante – no sentido mais socialmente 

amplo e no sentido mais culturalmente restrito do termo – do que a sua própria 

condição de mulher. Assim, ao lado de categorias sociais e simbolicamente 

espoliadas de bens e de direitos, e estigmatizadas por serem especificamente 

mulheres, como as prostitutas, as ―taxi-girls‖ ou as mães-solteiras, as mulheres, 

em geral submetidas à descrições e pesquisas das Ciências Sociais, são conjuntos 

anônimos de sujeitos pobres e marginalizados, das operárias menos qualificadas 

às lavradoras volantes, incorporadas a uma das formas mais espoliativas do 

capital. 

Reconhecemos o acerto do predomínio dos estudos sobre categorias 

peculiares do gênero e acreditamos que, por estarem situadas em posições onde 

são mais visíveis e, não raro, selvagens, as contradições dos nossos próprios 

códigos de relações de trabalho, de poder e de sexo, a explicação de suas vidas 

cotidianas, de suas condições de submissão (não raro de dupla e tripla 

submissão), de suas passadas e presentes lutas e mobilizações por conquista de 

direitos, de suas ideologias e de suas representações de identidades, sirvam, 

melhores que outras, à explicação do momento da mulher no Brasil de agora. 

Não advogamos aqui, necessariamente, uma mudança de direção e uma 

pesquisa que privilegie outras categorias de mulheres, como as artistas ou as 

intelectuais. De resto, sabemos que também as pesquisas dirigidas a outros 

sujeitos sociais recaem em maioria sobre os desqualificados, os oprimidos e os 

estigmatizados, ainda ou principalmente quando tais sujeitos são: a) homens 

estudados como um gênero, como acontece no caso da condição da mulher; b) 

homens estudados como representantes gerais de uma dada categoria social, 



LLXXII  

  

  
61 

étnica, religiosa ou cultural, quando então muitas vezes o ―lado da mulher‖ é 

simplesmente esquecido, ou é colocado em segundo plano. 

O que pretendemos levantar, em um tempo em que novas pesquisas 

retomam a questão do lugar e das relações da pessoa na sociedade e na cultura, 

é a validade de estudos que, mesmo quando referidos aos ―sujeitos 

desqualificados da sociedade desigual‖, sejam capazes de diferenciá-los e tomas a 

seu cargo a descrição e análise de tipos peculiares, cuja compreensão por certo 

seria muito reveladora. 

Eis a razão pela qual a nossa pesquisa parte de um tipo possivelmente 

desqualificado duas ou mais vezes em nossa sociedade: a mulher negra, para 

atingir uma categoria especial de tal mulher, em seu próprio contexto, no interior de 

sua própria classe social, dentro de sua etnia, mas ali, requalificada por, sendo 

mulher e negra, haver conquistado uma posição especial, onde um controle 

religioso e/ou ritual sobre homens e sobre brancos não é impensável. De alguma 

maneira, estamos conscientes dos riscos que correremos quando pesquisamos 

essas ―pessoas notáveis‖, participantes de categorias e situações estigmatizantes: 

são mulheres, em grande maioria pobres, que participam da reprodução da vida de 

suas famílias quase sempre por meio de trabalho braçal relativamente 

desqualificado; são negras, ou mulheres consideradas ―de cor‖; são pessoas 

destacadas em sistemas de religião (como a Umbanda) ou de rituais populares do 

catolicismo (como a Congada) percebidos como vulgares, associados à feitiçaria, 

―atrasados‖, etc. (visão freqüente entre as autoridades tradicionais da própria Igreja 

Católica), entre alguns grupos de catolicismo pós-conciliar, para quem o que se 

vive e pensa ali representa o resquício de uma Igreja conservadora, passadista e 

dominadora e, finalmente, entre todos os grupos e igrejas protestantes e, mais 

ainda, pentecostais, onde uma freqüência acentuada e crescente de negros e 

mulheres negras tem acirrado, ultimamente, um visível e cotidiano confronto 

religioso que apenas em parte submete a questão étnica8. 

                                                           
8
  O Negro Evangélico, uma oportuna coletânea de estudos publicados no nº dos Cadernos do ISER, de 

Regina Reyes Novaes e Maria da Graça Floriano. 
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É esta mulher negra em quem o ser, de segunda a sábado, uma 

empregada doméstica submete-se simbolicamente ao ser, nos dias de culto e 

entre os ―seus‖, uma mãe-de-santo, uma dirigente de ternos de congos ou uma 

presidente de associação religiosa, aquela cuja condição de vida, cuja participação 

em seu universo imediato de vida religiosa e ritual e, principalmente, cuja 

identidade, construída e mediatizada por tudo isto, interessa descrever 

introdutoriamente em nossa pesquisa. 
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