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isso atrai e atemoriza. É preciso domá-lo e, depois, é preciso 

domar no espírito do dominador o seu fantasma: traduzi-lo, 

explicá-lo, ou seja, reduzi-lo, enquanto realidade viva, ao poder da 

realidade eficaz dos símbolos e valores de quem pode dizer quem 

são as pessoas e o que valem, umas diante das outras, umas 

através das outras. Por isso o outro deve ser compreendido de 

algum modo, e os ansiosos, filósofos e cientistas dos assuntos do 

homem, sua vida e sua cultura, que cuidem disso. O outro sugere 

ser decifrado, para que os lados mais difíceis de meu eu, do meu 

mundo, de minha cultura sejam traduzidos também através 

dele,de seu mundo e de sua cultura. Através do que há de meu 

nele,quando, então, o outro reflete a minha imagem espelhada e é 

às vezes ali onde eu melhor me vejo. Através do que ele afirma e 

torna claro em mim, na diferença que há entre ele e eu.  

 
 

Carlos Rodrigues Brandão  



 
 
 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho aborda a tradição como herança cultural do saber-fazer  da farinha, a 

farinhada. Trata-se de uma  herança da cultura indígena absorvida pelos 

portugueses no período colonial e mantida como expressão cultural dos pequenos 

agricultores até o presente, num processo de  transformação da mandioca, 

intercambiado com o tradicional e o moderno. O espaço estudado compreendeu 

farinhadas ocorridas nos municípios sergipanos de Nossa Senhora de Lourdes, São 

Domingos, Malhador e Moita Bonita. Observou-se que o fazer da farinha reproduz as 

relações sociais e de pertencimento, pois é o grupo doméstico que constrói a 

farinhada anualmente numa apropriação simbólica do espaço da casa de farinha. 

Eles se reúnem de forma solidária  para  produzir a farinha e a tapioca em rituais 

que intercalam o trabalho com cantos e brincadeiras, traduzindo  um fazer prazeroso 

entre “compadres e as comadres”. Nesse contexto verificou-se que a farinhada  

constitui-se numa manifestação cultural  que, embora  ressignificada, permaneceu 

como prática  importante na reprodução da agricultura familiar.  

 
Palavras Chave: Agricultura familiar, cultura, território, farinhada, Sergipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
This work deals with the tradition of knowing how to make flour, the “farinhada”, as a 
cultural heritage. It is an indigenous cultural heritage absorbed by the Portuguese 
during the Colonial Period and kept up till now as a cultural expression of the small 
farmers through the cassava transformation process, exchanging tradition and 
modernity. The space in study involved farinhadas occurred in the municipalities of 
Nossa Senhora de Lourdes, São Domingos, Malhador and Moita Bonita located in 
the state of Sergipe. It was observed that the practice of making flour reproduces the 
social and belonging relations since it is the domestic group who constructs the 
farinhada annually in a symbolic appropriation of the space of the casa de farinha 
(flour house). They gather together in a supportive way in order to produce flour and 
tapioca in rituals that alternate the work itself with songs and games, making this 
activity an enjoyable experience. In this context, it was verified that the farinhada is a 
cultural manifestation that, although with a resignificance, remains as an important 
practice to the familiar farming reproduction. 
 
 
 
Key words: Familiar farming, culture, territory, farinhada, Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura comercial brasileira, historicamente foi e ainda é 

dependente do mercado externo, e as crises da cana-de-açúcar, do algodão 

e outros produtos sempre tiveram mecanismos externos com determinantes 

de maior peso. A desestruturação e as mudanças na orientação da 

agricultura sem alterações significativas na estrutura fundiária fizeram 

desencadear, desde o século XIX, revoltas e movimentos direcionados a 

melhores condições de vida e acesso mais eqüitativo às terras. No século 

XX destacam-se os movimentos das Ligas Camponesas e dos Sem-Terra. 

Nesse contexto, a  agricultura familiar sempre teve sua 

importância no abastecimento dos mercados, realidade cada vez mais 

concreta no cenário econômico de países  em desenvolvimento. No caso  

brasileiro, o Estado tem subsidiado a atividade agrícola através de políticas,  

como o PRONAF- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, destinado à agricultura familiar, mas que nem todos os 

agricultores atendem aos critérios do Banco do Nordeste, posto que 

priorizam a chamada agricultura moderna.  

O agricultor, inserido na produção familiar, vem lutando para dar 

continuidade à sua produção  e gerenciá-la para atender à sua família e 

também ao mercado local. No contexto sergipano, os agricultores  têm  

persistido através de várias culturas produzidas a exemplo do feijão, da 

laranja, e da mandioca para produção da farinha. 

 Assim, a função da agricultura familiar tem sido também a de 

proporcionar a organização e orientação do espaço agrário através da 

concordância de valores coletivos, da interiorização de regras de 

comportamento,em herança cultural e do sentimento solidário tal como aqui 

focado na casa de farinha, pela  farinhada. Nela,  “a tomada de posse 

corresponde a uma lógica simbólica e a uma lógica utilitária, da valorização 

e da organização  das terras” (CLAVAL 2001,p.217). 



O presente trabalho objetiva avaliar a farinhada como manifestação 

cultural no contexto da reprodução da agricultura familiar  para compreender a 

cultura e a construção e (des)construção  das relações de poder existentes na casa 

de  farinha. 

A farinhada é uma prática tradicional mantida pelos agricultores. No 

universo da agricultura familiar ela veicula o processo de transformação da 

mandioca sobre a égide da produção do produto-mercadoria que beneficia o grupo 

doméstico e o dono da casa de farinha na reprodução familiar.  

A farinhada, objeto deste estudo, insere-se na organização do espaço 

agrário sergipano desde  o Brasil colônia como um processo de transformação para 

alimentação da família e do mercado local.  

A farinhada é definida por  MICHAELIS (1998) como fabricação de farinha 

de mandioca, reunião de trabalho, até certo ponto festiva para esse fim e, por 

LELLO (1961),  os encontros na casa de farinha são sintetizados em farinhadas, daí 

a expressão “fazer farinha com alguém”  que significa entender-se com essa pessoa. 

Nessas definições pode-se notar a presença dos atores sociais enquanto 

protagonistas de atividades como o trabalho e alguns momentos lúdicos que 

acontecem dentro e nos arredores da casa de farinha, onde as familiares 

territorializam o espaço para o trabalho e também para  matar a saudade, para os 

compadres e as comadres atualizarem os assuntos, para cantar velhas e novas 

cantorias.  

Buscou-se assim, neste estudo, privilegiar a territorialização e a 

construção do território nas relações de poder existentes na casa de farinha através 

do proprietário do estabelecimento e o dono da farinhada, cultura herdada dos 

indígenas.   

O  rito1 da festa da farinhada em que os atores sociais são participantes e 

co-participantes do trabalho de produção da farinha e simultaneamente a “diversão”, 

que, segundo dona Josefa Cardoso, “era animado como uma festa”, tem um 

                                                 
1 MAUSS, Marcel, Antropologia, Coleção Grandes Cientistas Sociais: In OLIVEIRA, Robert Cardoso 
de(Org),Atica,São Paulo,1976  



significado simbólico para eles, pois a acepção participativa do processo de 

transformação da mandioca faz com que a  família passe os ensinamentos de uma 

geração à outra, sobre o fabrico da farinha, o ritual e a importância do trabalho na 

unidade de produção familiar, visto que não se veicula aqui a exploração, mas sim o 

aprendizado. 

Segundo CLAVAL (2001, p.109), 

As crianças têm necessidades de longos anos de aprendizado para 
serem capazes de responder às suas necessidades. A formação dos 
jovens é uma tarefa renovada a cada geração. As sociedades 
humanas são construções culturais cujas raízes estão mergulhadas 
na história. Uma mesma cultura reúne aqueles que compartilham dos 
mesmos códigos; isto facilita as alianças e as camaradagens; 
maneiras de se alimentar, de comer, de sentar, de vestir, ritmos, 
horários,etc.  

 

A  farinhada é uma herança que não se resume a uma propriedade 

fundiária tal como inserida nos estudos agrários. Ela valoriza a comunidade 

(crianças, jovens e adultos) através do suprimento das necessidades básicas de 

cada indivíduo e revela a ação adjutória dos familiares na dinâmica de fabricação da 

farinha.  

No período de funcionamento das casas de farinha, há um movimento da 

população (família), muitas vezes filhos residentes em outras cidades e parentes 

que moram em povoados próximos, utilizando-se dos meios de transporte de 

passageiro para  chegar a tempo de compartilhar o trabalho, o que faz haver  uma 

procura maior de bens não duráveis, alimentos,  no comércio local, além do uso de 

transporte de carga que não é mais apenas por tração animal e também por tratores 

para o deslocamento da mandioca para as casas de farinha, assim como transbordo 

de produtos da agricultura para outros mercados, contexto no qual vimos a presença 

do uso de veículos para assistir o campo e ao mesmo tempo o campo produzindo 

para a cidade. Esta perspectiva ratifica e fortifica a importância da relação 

campo/cidade.  



A pesquisa procurou avaliar, sob o arcabouço da Geografia Cultural, a 

conformação da territorialidade da farinhada que se faz e se desfaz no tempo e no 

espaço. 

O processo de globalização que avança sobre as sociedades adquire 

importância por diminuir a velocidade entre o tempo e o espaço, mas isso não seria 

uma ameaça para a cultura e para  a identidade que corre o risco de uma unificação 

por germe dos meios de comunicação e da influência do mercado. Entretanto, os 

lugares ficam isentos da situação unificada em virtude dos costumes que são 

passados de pai para filho.  

A cultura é um ponto fundamental do processo de globalização 

que desencadeia várias discussões. A compreensão da cultura além dos 

aspectos econômicos, políticos e sociais, torna-se essencial para o 

entendimento do mundo atual. Segundo Festherstone (1997), a globalização 

sugere duas imagens da cultura. A primeira pressupõe a extensão de uma 

cultura tornando-a global, onde o mundo transforma-se num espaço 

singular com uma cultura comum, e a segunda imagem sugere um maior 

movimento e complexidade da cultura. Nesse sentido, tem-se hoje uma 

sociedade global emergente que vem impulsionando o desenvolvimento 

tecnológico e econômico, a do desenvolvimento dos meios de transporte e 

de comunicação que possibilitam a unificação de maiores extensões de 

tempo-espaço.  

Assim, a integração global pode ser vista na economia, através 

das empresas multinacionais, a produção, o comércio e o consumo de 

determinados produtos que se globalizam como a coca-cola, hambúrguer, o 

futebol, etc. Esses produtos também se manifestam culturalmente, mas 

como imagem de um estilo de vida.  

Contudo, a pluralidade de culturas fortalece as diferenças e 

atualmente assistimos às grandes diferenças nacionais, regionais e locais e 

uma busca constante de sua identidade cultural. Mesmo vivendo em um 

mundo cheio de produtos industrializados, cresce o interesse das pessoas 

em adquirir produtos regionais como forma de fortalecer a identidade com o 



local de origem. Como exemplo dessa realidade, pode-se citar a procura da 

farinha de mandioca e o beiju ou tapioca. 

A cultura se produz através da interação social entre atores sociais, que 

elaboram seus próprios modos de pensar e sentir, constroem seus valores, 

estabelecem as diferenças entre a sua cultura e a do outro e/ou a sua identidade e a 

de outrem. Como afirma Feitosa (1999), o que o homem faz é Cultura; assim o 

trabalho solidário que revela a farinhada a condição de manter uma tradição da 

farinha de mandioca, um manjar para os portugueses no período de colônia que 

tiveram que fazer uma substituição alimentar e até os nossos dias alimento básico 

da nossa mesa. 

Considerando a farinhada produto das relações sociais na agricultura 

familiar que territorializa o espaço da casa de farinha ao transformar a mandioca em 

bem de consumo e/ou de troca, bem como ao socializar o conhecimento herdado, 

principalmente para os filhos, delineamos e delimitamos nosso estudo com as 

seguintes questões: 

• A farinhada é identificada como manifestação cultural por seus 

produtores, ou seja, no contexto da reprodução da agricultura familiar? 

 

• Há uma existência da produção tradicional de família? Nesse sentido, 

questiona-se: no âmbito da produção vem ocorrendo uma requalificação e, no 

âmbito cultural, uma ressignificação da farinhada para seus produtores?  

 

 

 

 

 



 

 

1 A PRODUÇÃO NO ESPAÇO FAMILIAR: RELAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS 

 

Assim como a família passou por uma série de transformações, a 

agricultura também vem sofrendo uma série de modificações para atender cada vez 

mais e melhor ao  mercado. Por isso, no final da década de 1960 e início da de 1970 

a  modernização da agricultura brasileira, que visou estabelecer uma profunda 

alteração na base técnica da agricultura,  também promoveu reflexos na agricultura 

familiar com sua integração definitiva ao complexo agroindustrial. Segundo Graziano 

da Silva (1987, p. 21), a introdução de máquinas e  insumos agrícolas foram criados 

no intuito de  desenvolvimento do mercado interno” (...)  e transformar a agricultura 

tradicional, mas privilegiando a propriedade capitalista, ou seja, a mesma estrutura 

fundiária, excluindo agricultores familiares de pequeno estabelecimento, pois estes 

para obterem tais insumos precisavam vincular-se às cooperativas para aceitarem 

as condições de financiamentos que eram  impostas pelas políticas públicas, 

situação esta preponderante até hoje.  

O  papel da agricultura foi fundamental pois foram as transformações 

na agropecuária que condicionaram o ritmo e o caráter da industrialização. 

Houve, nessa época, não só a expansão da fronteira agrícola como o aumento da 

produtividade da mão-de-obra, tanto assim que a produção agropecuária nunca 

cessou de crescer, apesar das migrações rural-urbanas. O aumento da 

produtividade liberou trabalhadores para a indústria, forneceu alimentos para a 

população urbana e, também, matéria-prima para um crescente número de 

indústrias transformadoras.  

Entender as relacões sociais e culturais do espaço agrário brasileiro e 

sergipano implica, nesta abordagem, perceber em diferentes escalas o construido e 

o vivido socialmente que  vai expressar-se nas contradicões do modo  de produção 

familiar ou na reprodução capitalista.  



Os estudos realizados pelas ciências sociais trazem  em seu  conteúdo a 

análise da cultura que engloba a tradição, festas, ritos; e propõe-se neste estudo 

discutir as manifestações simbólicas a partir das relações sociais de trabalho que 

estão inseridas na  realidade da agricultura familiar no Brasil.  

Durante o período colonial se instalavam três tipos de unidades de 

produção agrária: a ) a plantation, ou a monocultura subordinada ao mercado 

exportador; b) as fazendas de criação  de gado para o abastecimento de carnes; c) 

os pequenos lavradores de agricultura de abastecimento, seja de subsistência  

(Queiroz,1978,p.23).   

No modo de plantation  um dos seus primeiros cultivos no Brasil foi o da  

cana-de-açúcar que obteve um grande alcance comercial no período colonial com  

mão-de-obra escrava de índios e negros, ambos cativos para o trabalho, mas para o 

fazendeiro o negro custava grandes investimentos, e é por isso que a renda do 

senhor não era através da  produção do açúcar, mas o negro era de sua 

propriedade, que tinha um valor maior que o produto do seu trabalho. Assim na  

cultura do café no século XIX, que a princípio era ancorada pela mão-de-obra 

escrava, o trabalho dos negros livres era individualizado e no seu pagamento era 

descontado o preço de sua liberdade.  Como a “abolição dos escravos veio para o 

fortalecimento do colonialismo”, MARTINS (1981:74 a, 208b) acrescenta que esse 

regime, com o intuito de domínio econômico, com a chegada dos migrantes, passou 

a imputar no  colono uma dupla jornada de trabalho: exercer as funções no cafezal e 

manter  a família. Portanto,  

Não era o fazendeiro quem pagava ao trabalhador pela formação do 
cafezal. Era o trabalhador quem pagava com o cafezal ao fazendeiro 
o direito de usar as mesmas terras na produção de alimentos durante 
a fase da formação. (...) Especialmente nos cafezais novos era-lhe 
permitido plantar milho, feijão e, em menor escala, o arroz, batatas, 
legumes etc. Essa produção lhe pertencia inteiramente, em grande 
parte consumida pela família e em parte vendida aos comerciantes 
ou até mesmo ao fazendeiro.(...) 

Vimos aí a evidência da agricultura  camponesa  que é definida por  

Oliveira (1994:49),(...) como aquela “baseada na família, numa unidade camponesa, 

em que a família trabalha, em tese para ela; ou então, naquela baseada na parceria 

na qual a produção é dividida entre o proprietário da terra e o trabalhador”, e ao 



mesmo tempo agricultura de subsistência. Diferente  da exploração capitalista de 

trabalho em que o individuo não é proprietário dos meios de produção nem dispõe 

do que produziu, pois o seu esforço despendido é pago através do salário. Dessa 

forma, de acordo com MARTINS (1981: p.21), se ratifica a ação contraditória do 

desenvolvimento do capital, em que dentro do mesmo sistema encontra-se uma 

relação ”não-capitalista e capitalista de produção”  

A monocultura da cana-de-açúcar foi uma atividade economicamente 

rentável para a metrópole, e o desenvolvimento do engenho exigiu atividades 

complementares, consideradas secundárias, porém fundamentais, sem as quais 

seria impossível a produção açucareira. Nesse sentido destacaram-se duas 

atividades: a agricultura e a pecuária , que surgem como atividades acessórias2 da 

economia de subsistência, através da produção de cana e tabaco, que eram 

produtos de exportação. No caso do tabaco, este era utilizado para adquirir mais 

escravos na costa africana e a fabricação do charque para alimentação dos 

escravos e da população rural.  

Segundo Prado Junior (1998, p.43), os produtos desta pequena 

agricultura de subsistência, eles foram em grande parte procurados na cultura 

indígena. Assim, diferentes espécies de tubérculos, em particular a mandioca 

(manihot utilissima, Pohl ). Este gênero será a base da alimentação vegetal da 

colônia, e cultivar-se-á em toda parte. Depois da mandioca vem o milho, cujo valor é 

acrescido pelo fato de tratar-se de excelente forragem animal. O arroz e o feijão 

seguem na lista. 

A  atividade canavieira se desenvolveu no litoral do Nordeste em virtude 

da “qualidade do solo e a ligação mais ou menos fácil com a metrópole 

(...)”(Queiroz,1978,p.24), e  foi empurrando a criação de gado para o interior. Dessa 

maneira a atividade criatória cumpriu um duplo papel: complementar a economia do 

açúcar e iniciar a penetração, conquista e povoamento do interior do Brasil, 

principalmente do sertão nordestino. No entanto, esse processo não ocorreu de 

imediato. Num primeiro momento o gado foi criado no próprio engenho, sendo 

utilizado como força de tração e alimento.  

                                                 
2 JUNIOR, Caio Prado, História Econômica do Brasil, São Paulo, Brasiliense,1998 



A pecuária do Nordeste, que a princípio destinava-se a desempenhar o 

papel de atividade complementar à economia açucareira, de setor fornecedor de 

alimento e força de tração aos engenhos, ganhou considerável impulso com a 

descoberta do ouro das Minas  Gerais nos fins do século XVII. Prado Júnior (1998) 

atribuiu “(...) às bandeiras  paulistas que andavam devassando o interior da colônia à 

cata de índios destinados ao cativeiro, (...)” essa descoberta. 

Desde o século XVII até meados do século XVIII a pecuária ocupou 

diversas regiões do interior do Nordeste, tendo como centros de irradiação as 

capitanias da Bahia, onde o gado ocupou terras do "sertão de dentro" e de 

Pernambuco, ocupando as terras do "sertão de fora", sempre através dos rios, ao 

longo dos quais se desenvolveram os currais. Diversos rios serviram como canais de 

integração entre o litoral, inclusive o rio São Francisco, onde se concentrava a 

maioria da população da colônia e as novas terras ocupadas, abrangendo as regiões 

do Ceará, Piauí e Maranhão, para aqueles que partiam da Bahia, e as terras da 

Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1  Agricultura familiar 



 

A  agricultura familiar subsiste pela condição de que os meios de 

produção, a terra e os instrumentos são  de  propriedade do trabalhador.  Essa 

propriedade que  se vincula à agricultura familiar está relacionada com as condições 

de vida dos trabalhadores e não pela necessidade do capital, pois este se reproduz 

pela exploração do trabalho alheio. Segundo Martins (1991:54), (...) o trabalhador e 

lavrador não recebe lucro. Os seus ganhos são ganhos do seu trabalho e do 

trabalho de sua família e não ganhos de capital, exatamente porque esses ganhos 

não provêm da exploração de um capitalista sobre um trabalhador expropriado dos 

instrumentos de trabalho. 

A agricultura familiar, conforme Fernandes (2003:18 a), é aquela em  “que 

o produtor familiar que utiliza os recursos técnicos e está altamente integrado ao 

mercado não é um camponês, mas sim um agricultor familiar” Na verdade o autor 

faz uma caracterização teórico-política da agricultura familiar,  o camponês  utiliza a 

família para produzir; isso quer dizer então que “ todo camponês é agricultor familiar, 

mas nem todo agricultor familiar é camponês” (2003, b). Nesse sentido há uma 

inversão de atividades e papéis.  

Neves (2002) analisa a agricultura familiar numa perspectiva  política e 

não a reconhece como um conceito teórico, mas de forma descritiva  e classificatória 

do camponês   para uma redefinição num padrão ideal de integração diferenciada de 

uma heterogênea massa de produtores a trabalhadores rurais. Nesse sentido, as 

ações políticas são legitimadas pelos projetos e programas que colocam em 

segundo plano a economia e o social.   

As  definições explicitadas  por FERNANDES (2003) e NEVES (2002) 

sobre a agricultura familiar revelam  a ação político-ideológica do Estado, cujos 

verdadeiros interesses são demonstrados quando se criam políticas que valorizam 

apenas um segmento do meio rural, dando ênfase à construção  de uma 

coletividade que se aproprie dessas, no intuito de conceder ao mercado o que ele 

exige e que interfere no cotidiano desse agricultor, além de  legitimar as  ações de 

exclusão para as pequenas propriedades ou para aqueles que não tiverem 

condições de consumir implementos agrícolas.  



O sentido da agricultura familiar conota ao mesmo tempo os papéis 

econômico, social e cultural que, através dos laços de pertencimento familiar, 

delimitam a essência e a reprodução da agricultura familiar. Nesse sentido, a família 

agricultora que se busca evidenciar na farinhada é um grupo social que compartilha 

um mesmo espaço  e possui em comum a propriedade de um pedaço de chão. 

Segundo Romero (1998,p.34), 

O agricultor familiar “ pobre do campo”3 em geral, ele é proprietário 
da terra na qual produz. Não vende sua força de trabalho para viver 
nem tem condições de colocar assalariados a seu serviço, o que lhe 
permitiria obter um lucro mais significativo. Ao mesmo tempo, pode 
estar integrado eficientemente ao mercado, sendo capaz de 
incorporar os avanços da tecnologia e de adotar a especialização da 
produção. 

O trabalho solidário da família está ligado por laços de parentesco e 

consangüinidade entre si e os agregados. É dentro da família que se discute e se 

organiza a inserção produtiva, laborativa e moral dos seus membros que visam 

garantir a reprodução social do grupo, embora seu objetivo seja a reprodução 

material e cultural do grupo. 

Para Conceição (2000, p.46 ), o termo família está intrinsecamente ligado 

à propriedade. Dentre os quatro gêneros de família destacados por Le  Play, na 

família patriarcal que: 

(...) há um equilíbrio entre o tamanho da propriedade e tamanho da 
família (baixa densidade demográfica), não havendo necessidade da 
divisão da propriedade. O equilíbrio se rompe quando o número de 
casais, reunidos no mesmo sítio, fica fora da produção com a 
produtividade das terras, ou das oficinas de trabalho. Quando o 
equilíbrio entre as subsistências que estas produzem e a população 
que nelas reside é roto, é preciso que algumas famílias se 
destaquem – a transmissão é integral coletiva ( CONCEIÇÃO, 2000). 

 De acordo com este gênero tudo o que é produzido e reproduzido 

pertence à comunidade familiar. É importante insistir que esee caráter familiar não é 

um mero detalhe superficial e descritivo: o fato de uma estrutura produtiva associar 

familia-produção-trabalho  tem consequências fundamentais para a forma como ela 

age econômica e socialmente. 

                                                 
3 Grifo do autor 



Segundo Moreira (1989:46),  o processo de industrialização  do campo 

envolveu transformações nas relações de produção na agricultura, alterando a 

estrutura socioeconômica e política no campo, como exemplo, a presença dos 

trabalhadores rurais nas cidades. O   agricultor não controla mais a etapa final do 

processo produtivo porque ele foi fracionado em função da necessidade tecnológica 

da indústria. Dessa forma, as relações de produção no campo sob o modo 

capitalista  aumentou expressivamente o trabalho familiar.  

A expulsão com que se processa a proletarização do campesinato é 
a decorrência direta do aprofundamento da divisão interna do 
trabalho. Forçando a especialização produtiva da agricultura, o que 
implica sua necessária capitalização, este aprofundamento alija a 
grande massa camponesa do meio rural, impondo-lhe um estado um 
estado permanente de revolta e conflito. Nasce dessa proletarização 
do campesinato a mobilidade territorial do trabalho que aqui exprime 
o êxodo rural e acolá na migração rural-urbano para desemborcar na 
formação de amplo mercado nacional de trabalho livre (Idem, 1989). 

A  agricultura familiar utiliza-se de diversos mecanismos para que sua 

produção seja adequada à família e ao mercado, através do uso de implementos 

agrícolas e da qualidade dos produtos. 

Esse é o retrato da agricultura familiar que tem sua importância no 

abastecimento dos mercados, é uma realidade cada vez mais concreta no cenário 

econômico de países desenvolvidos, atividade agrícola e, conseqüentemente vem 

lutando para dar continuidade à produção de  um mercado que cada vez mais 

influencia o monopólio de culturas que atendam à demanda do capital. Mas para que 

isso ocorra o agricultor familiar precisaria de “novas bases técnicas e insumos 

modernos, viabilizada pelo Estado, que montou infra-estrutura e um sistema de 

credito subsidiado com o intuito de acelerar esse processo (...)” Tedesco (2001, 

p.116).  

Assim, o novo padrão tecnológico, resultado de novos papéis que foram 

reservados à agricultura, dentro de uma perspectiva “desenvolvimentista”4 de cunho 

urbano-industrial que o país assumiu, e a agricultura deviam responder por uma 
                                                 
4 Termo utilizado no governo populista de JK, pois esse período representa uma aliança instável entre 
o empresariado nacional que ansiava em aprofundar o processo de  industrialização capitalista sob o 
amparo protecionista e os setores populares que desejam maior acesso aos bens de consumo e à 
política que granjeava seu apoio contra as antigas oligarquias.�FREITAG, Bárbara,1986��
 



produção especializada, portanto fornecedora do complexo industrial, e por outro 

lado, consumidora dos mesmos produtos como também das novas relações sociais 

de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Políticas Públicas alteram o Espaço da Agricultura Familiar 

 

O Estado utiliza-se das políticas publicas para intervir no desenvolvimento 

do campo através dos programas de créditos; das instituições como a partir da 

grande seca de 1909, ocasião em que se criou a primeira agência federal: a 



“Inspetoria de Obras Contra as Secas” (IFOCS). Na seca de 1948 foram criadas a 

Comissão do Vale do São Francisco e  a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco). A grande seca de 1951-1953 levou à criação do BNB (em 1952) e trouxe 

também a transformação do IFOCS em DNOCS (em 1954). Outra grande seca, de 

1958-59, leva o Governo JK a criar o GTDN e a Sudene (em 1959)5. No período 

anterior à implantação da Sudene, a intervenção do Estado se desenvolvia através 

da criação de órgãos e instituições públicas que agiam de forma independente na 

formulação de programas e implementação de atividades, que tinham um aspecto 

predominante: lutar contra as secas que era dar assistência à população da seca e 

ao mesmo tempo preservar a água. Segundo (Elias, 2002:40), a criação da Sudene 

não se dá por acaso, porque no âmbito econômico nacional a sedimentação da 

hegemonia econômica do centro-sul industrializado exigia a inserção econômica do 

espaço social nordestino.  

O estado de Sergipe também foi inserido nas  intervenções das instâncias 

federais, uma vez que o rio São Francisco, considerado o rio  da “Integração 

Nacional”, banha suas terras a oeste e ao norte do seu território, com a criação da 

Companhia do Vale do São Francisco que atua no baixo curso atingindo 25 dos 75 

municípios sergipanos.  

Em Sergipe atuaram o Polonordeste e o Sertanejo, executados pela 

SUDENE. O  Polonordeste foi um programa que atuou a partir da década de 1970 

beneficiando 17 municípios que situavam no tabuleiro sul e norte do estado com o 

abastecimento de insumos, mecanização, assistência técnica, colonização, 

regularização do mercado, abastecimento de água e saúde.( MENEZES, 1998, 

p.312). Já o Projeto Sertanejo foi desenvolvido em meados da década de 1970 com 

o objetivo de criar uma infra-estrutura de armazenamento de água para introduzir 

culturas que fossem resistente à seca. 

Há no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar�  

alguns critérios para classificar os beneficiários como: a) as organizações de 

produtores e os agricultores que utilizam mão-de-obra familiar, podendo ter até dois 

empregados permanentes; b) ter no mínimo 80% da renda familiar originária da 
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exploração agropecuária, pesca ou extrativismo; c) residir na propriedade ou em 

aglomerado urbano próximo; e possuir área com até quatro módulos fiscais 

estabelecidos pelo INCRA.6  

O PRONAF atua em cinqüenta  municípios  sergipanos  que  fazem parte 

da   área-programa em que se desenvolvem as ações integradas de financiamento, 

de infra-estrutura e serviços no âmbito das comunidades, profissionalização dos 

agricultores e capacitação de técnicos, negociação de políticas públicas adequadas 

à agricultura familiar, financiamento da produção e pesquisa agropecuária. O 

programa também apóia os agricultores familiares com crédito rural, estendendo sua 

ação aos 75 municípios sergipanos. 7 

Segundo o Banco do Nordeste, o PRONAF esse programa está com um 

investimento de R$ 70 milhões distribuídos entre as modalidades de custeio, que se 

dividem em grupos A,B,C e D contemplando cerca de 50.000 agricultores 

familiares.8  

Para  que o agricultor utilize-se desses programas políticos é preciso  que 

se faça uma redefinição do que se chama agricultura familiar , pois as estratégias 

carregadas de ideologias usadas pelo Estado são  

(...)  formas de integração econômica se não se submeter a uma 
desqualificação viabilizadora dessa requalificação. Tenho 
recorrentemente chamado a atenção para a violência simbólica que 
subjaz aos termos classificatórios conformadores de visões  
ideológicas que fazem crer o progresso como  bem estar geral, 
reificados em tradicional e moderno. Através destes termos, o que 
constitui produto de uma história especial que condena produtores ao 
isolamento, ao mercado regional, ao lucro negativo ou mínimo 
concedido pelo intermediário da comercialização, ao abandono de 
auxílio por parte dos órgãos do Estado passa a ser visto como 
produto natural do comportamento. E o que se institui por 
conseqüência de forma  de utilização dos recursos possíveis – a 
moralidade inerente aos laços familiares, a solidariedade do 
parentesco e da vizinhança, a intensificação do uso do trabalho 
familiar, a dignidade da pobreza autônoma possível pelo auto-
consumo, a negação ao endividamento pelo uso complementar  ou 
hegemônico  da venda da força de  trabalho-, passa a ser o 

                                                 
6 www.deagro.se.gov.br 
7 Site Deagro 
8 www.bnb.se.gov.br 
 



instaurador de uma prática desvalorizada e condenada ao 
desaparecimento (NEVES,1998:17-18).    

A sucessão de políticas de desenvolvimento agrário que influenciam 

direta e indiretamente no território  brasileiro resultam de um predomínio de 

estabelecimentos abandonados, mas que ainda  persistem na manutenção da real 

agricultura familiar no gerenciamento dentro do seu estabelecimento sem a 

necessidade de explorar a força-de-trabalho alheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  CULTURA DA MANDIOCA E A CONSTRUÇÃO  DA IDENTIDADE  

 

O homem cultural e social tem sua ações e impulsos 

orgânicos treinados para as tradições culturais 

especificas de “enculturação” e “socialização”; suas 



tendências genéticas são portanto condicionadas a 

escapes culturais e sociais particulares: “impulsos 

derivados”, como as vêzes chamados.(KEESING, 

1972,p 114) 

 

Na agricultura, cada elemento  disposto na produção da terra denomina-

se cultura. E a origem da palavra “cultura” é derivada do verbo latino colere (cultivar 

ou instruir) e do substantivo cultus (cultivo ou instrução) (KEESING,1972,p.49). 

Assim, a ação de cultivar refere-se ao trabalhar a terra a fim de produzir  

para a venda e alimentar-se. Nesse sentido, a utilização  das culturas do milho, do 

feijão, do arroz, da mandioca e de outros são essenciais para  abastecer o mercado  

e perpetuar a herança do agricultor.  

Os laços afetivos da família com a terra fazem nascer a cultura, e a partir 

da apropriação da terra para produzir e existir enquanto garantia de sobrevivência e 

da liberdade construída pelas relações de trabalho no território e em suas 

experiências.  

A  tradição de crenças como o dia de São José, como dizem os religiosos 

que é o dia preparado para se  cultivar a terra, desde que as condições climáticas 

(chuvas) sejam favoráveis, daí então se terá uma grande colheita. 

 

 

 

Para Pinto (1979,p.123/4),  

a cultura é indissociável do processo de produção, entendido este, 
em sentido supremo, como produção da existência em geral.  E em 
dois sentidos: produção do homem por  si mesmo, mediante a ação 
exercida sobre a natureza para se perpetuar como espécie que 
evolui e adquire progressivamente a capacidade ideativa; e produção 
dos meios de sustentação da vida para o indivíduo e a prole. Estes 



últimos  sendo meios para a produção de bens de consumo 
indispensável, a cultura incorpora e, por força da crescente 
capacidade reflexiva, conduz ao incessante desenvolvimento. 

Nesse sentido a cultura é explicada como produto do processo produtivo. 

Sendo  assim ela assume uma natureza dupla  

(...) de bem de consumo9, enquanto resultado, simultaneamente 
materializado em coisas e artefatos e subjetivados em idéias gerais, 
da ação produtiva do homem na natureza; e de bem de produção, 
em que a capacidade, crescente adquirida de subjugação da 
realidade pelas idéias que a representam, constitui a origem da nova 
capacidade humana, (...) conceber novos instrumentos e novas 
técnicas de exploração do mundo, e criar idéias que significam 
finalidades para as ações a empreender.   (IDEM,p.124) .  

A cultura nesse aspecto demonstra a contradição capitalista que está 

presente em toda sociedade, a exemplo dos indivíduos que se qualificam e detêm o 

conhecimento, os quais são os bens de produção, a minoria; os outros indivíduos 

em maior número vão laborar com os que são bens de produção mas não vão 

possuí-los. 

Nesse sentido, os atores da agricultura familiar são proprietários dos 

meios de produção (terra) e dos instrumentos de trabalho, que através do cultivo da 

mandioca pode comercializar a raiz para diversos usos, quanto para sua própria 

produção de farinha. 

O cultivo da mandioca tem um valor econômico muito importante, tanto 

para o consumo humano como para animais, que podem ser sob a forma de pratos 

diversos e para fins forrageiros, na forma de farelos que constitui a ração de 

bovinos, suínos e aves.(SILVEIRA,2003) 

A mandioca derivada de Mandi = Mani, nome da criança; oca = aca, 

semelhante a um chifre. Manioc na linguagem indígena significa casa de Mani, que, 

segundo a lenda, é uma pequena  índia que veio a falecer ainda em tenra idade, em 

cuja sepultura regada diariamente,  de acordo com o costume tupy, nasceu uma 

planta desconhecida e nomeada de mandioca (PRATA,1983, p. 66).   

                                                 
9  Seleções itálicas feitas pelo  autor. 



A mandioca é uma planta dicotiledônea da família Euphorbiaceae gênero 

Manihot. Este gênero compreende várias espécies das quais destacam, do ponto de 

vista econômico, a M.utilíssima Pohl (sinonímia da espécie M.esculenta Crantz) e a 

M.dulcis Pax. A principal diferença botânica existente entre essas duas espécies 

parece residir no fruto que na e M.utilíssima Pohl é alado e na espécie M.dulcis Pax 

é liso. Essas variedades de mandioca, chamadas "bravas", cujas raízes, quando 

ingeridas cruas ou mesmo cozidas, podem provocar intoxicações, porque encerram 

uma substância (um glicosídeo cianogenético de nome "linamarina") capaz de 

produzir ácido cianídrico (HCN), quando em presença dos ácidos ou enzimas do 

estômago. As variedades "mansas" (aipins ou macaxeiras) também o encerram, 

porém em quantidades inócuas. A secagem (pelo calor do sol ou de secadores) 

elimina veneno por volatilização. A cocção pode não eliminar todo ele, razão pela 

qual a mandioca "brava", ainda que cozida, pode ocasionar acidentes, o que não 

acontece com os seus produtos de indústria. (Idem,2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

Produção das principais Lavouras,  Sergipe – 1985 –1996/ PAM 2004 

Lavoras 
 (ha) 

Censo 
1985 

PAM 
1989 (1) 

PAM 1991 
(1) 

PAM 1993 
(1) 

PAM 1995 
(1) 

Censo 
1995-1996 

 
PAM 2004 

(1) 
Cana-de-açúcar 26 855 33 339 35 747 27 675 21 723 14 257  



1 696 508 

Laranja 25 866 32 526 35 539 38 549 40 291 45 913 
 

737 256 

Mandioca 25 703 26 369 32 969 38 695 43 115 19 439 
 

470 516 

Milho 80 361 83 247 6 5012 14 912 71 803 63 346 
 

136 317 

Coco-da-baía 27 082 45 727 47 643 49 833 50 679 32 420 
 

122 547 

Algodão herbáceo 22 291 5 106 4 350 193 6 082 636 
 
- 

Total do Grupo 208 158 226 314 221 260 169 857 233 693 176 011 
 

3 163 144 

 

 

 O quadro anteriormente demonstrado aborda as principais lavouras de 

Sergipe, e a produção mandioca que se constitui na matéria-prima para a  produção 

de farinha teve uma baixa entre o censo de 1985 e l995/96 e, evidentemente, 

poderia ter ocorrido  nesse período uma baixa na produção de farinha, mas ao 

contrário aumentou a produção segundo informa o Quadro 1, o que indica ter havido 

uma importação de mandioca dos estados vizinhos. Mas no período de quase dez 

anos a produção de mandioca cresceu de 19.439t em 1995-96 para 470.516t em 

2004, segundo informações do IBGE.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 

Produção de Farinha de mandioca,  Sergipe – 1985 –1996 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1985 – 1995 - 1996 – PAM – Produção Agrícola Municipal, 2004. 
            (1) Equivale a 1000 (t).   



   

 

 

 

 

 
                                                       Fonte:  IBGE, Censo Agropecuário 1975-1996  

 

No Dicionário do Folclore Brasileiro de Luiz da Câmara Cascudo 

(2000,p.226), Farinha é a de mandioca, também chamada pelos portugueses   

farinha-de-pau10, pão dos brasileiros, e também a referida  no ditado popular, 

proclamado em altos brados ao romper da Aleluia: Aleluia! Aleluia! Peixe no prato, 

farinha na cuia! 

A farinha-de-pau citada por Cascudo, Nunes e Prata foi de grande 

relevância  na colonização do Brasil, pois influenciou na fixação do colono e na 

manutenção do braço escravo.  Segundo Nunes e Cascudo, há uma outra 

denominação colocada pelos indígenas: 

(...) se faz de raiz  de pau, lhe chamam em Portugal farinha de pau; é 
um excelente mantimento, e tal que se pode atribuir meritamente o 
segundo lugar depois do trigo, com exceder a todos os demais  
mantimentos, de que se aproveita do mundo. (...) também, dura mais 
que os beijus, e por isso é chamada farinha de guerra, porque os 
índios a levam quando vão à guerra longe de suas casas.11 Os 
marinheiros fazem dela sua matalotagem daqui para o reino. 

A mandioca era conhecida como o mantimento da terra pelo Padre 

Anchieta (1578)12, e em Sergipe, segundo a professora Maria Thétis Nunes (1983-

1987), era uma cultura de subsistência que foi empurrada para áreas semi-úmidas 

por causa da presença dos engenhos de açúcar e dos núcleos urbanos, que 

passaram a consumir a farinha bem como exportá-la para as colônias africanas.  
                                                 
10 Denominação dada porque o plantio da mandioca se faz através da  Maniva, o caule da planta. 
11 Grifo da autora 
12 PRATA, Flavio da Cunha, Principais culturas do Nordeste,1983. 

 

Ano 

 

Toneladas 

 

1975 

 

867 

 

1985 

 

35 646 

 

1995-96 

 

40 458 



A relação do homem com o mundo é sempre mediada por suas 

ferramentas. Ele constrói, apreende e interpreta a realidade a partir dos instrumentos 

que lhe são fornecidos pela cultura Clifford Geertz (1989, p.15) defende o conceito 

de cultura a partir da concepção de Max Weber, que define o “homem como um 

animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu”(...); artesão quase 

compulsivo de si próprio, que constrói sem cessar teias de significados para dar 

sentido a sua realidade com fatos presentes, experiências do passado, que formam 

a cultura.  

Geertz (1989,p.58-59) conceitua a cultura a partir do conceito do homem, 

em que ambos passam pela evolução  biológica e a cultural, pois quando o ser 

humano  utilizou  utensílios como peles para cobrir o corpo para adaptar-se às 

condições climáticas fabricou armas  com lascas de pedra para garantir  a sua 

sobrevivência, dominou alguns conhecimentos como a aquisição do fogo para 

cozinhar seus alimentos. Nesse processo ele  foi capaz de transmitir conhecimento, 

leis, crenças e outros.  

A cultura assume uma situação sine qua non, pois  compreender a cultura 

de um povo expõe a sua normalidade sem reduzir sua particularidade.  Para Geertz 

(1989) e Raffestin (1993,p.145), o significado dessas teias pode ser considerado  

como um instrumento de poder na construção da realidade.  

O termo cultura, a partir do enfoque antropológico, entre outros pontos,  

tendo em vista a questão dos valores e a sua relevância quando se quer entender o 

dilema constitutivo da Antropologia, pode ser resumido na compreensão da unidade 

biológica da espécie humana e a sua diversidade cultural, percebida através da 

diversidade de concepções, costumes, atitudes, práticas, em suma, dos vários  

modos de vida. Todas essas dimensões formam padrões particulares que 

expressam os significados e as visões de mundo dos indivíduos nos seus contextos 

de existência.  

Assim, pode-se entender a relação de sincretismo entre a cultura indígena  

e a portuguesa, através  das culturas  que (...) têm-se cruzado e recruzado, fundido 

e dividido; elementos têm sido acrescentados aqui e perdidos ali (KEESING, 1972, 

p.64), pois, o índio dominava o natural (grifo nosso), o mais simples, o caçar, o 



comer, o beber, a arte de produzir a farinha de mandioca que era o seu  principal 

alimento,  enquanto o português tinha sua habilidade com outros utensílios  que 

serviram para facilitar a produção dessa farinha. A condição aqui não é uma simples 

conexão entre os objetos de trabalho, mas a aculturação entre um grupo e outro 

para  manutenção alimentar e cultural de ambos.  

A cultura, na concepção sociológica, está ligada  a tudo que o homem faz, 

seja material ou simbólico. Entretanto, segundo Jean Duvignaud (1983,p.37),  a 

“cultura” expressa uma resposta à agressão natural, uma tentativa impotente e, por 

conseguinte, simbólica, de conquistar o espaço”, estruturado  ao redor dos homens.   

Nesse sentido, as  relações sociais dão consistência ao que é material e 

ao mesmo tempo o simbólico, pois a dimensão simbólica é o significado do material. 

Assim, a farinhada se mantém através da  produção da  agricultura familiar num 

processo de transformação da matéria-prima em um bem de consumo e/ou de troca 

para estudos capitalistas. A farinhada é apenas uma forma de produção da farinha 

que vai para o mercado.  Para os folcloristas13 é uma produção em sociedade. 

 

 

 

 

2.1  Tradição e Rito  

 

Para cada cultura há um ritual14 diferente na preparação do solo, na 

observação de chuvas, dias certos para plantar e segar a produção. Como por 

exemplo, a cultura da mandioca esta, a matéria-prima para a farinha que fez parte 

da alimentação desde o período colonial  à atualidade, além do mercado interno. 
                                                 
13 No sentido do folclore que estuda as manifestações tradicionais na vida coletiva. CASCUDO, 2000, 
p.241 
14 WOORTMANN,E.F., WOORTMANN,K., O trabalho da terra a lógica e a simbólica da lavoura 
camponesa, UNB,1997, p.15  



A cultura, através da tradição, é transmitida de geração a geração e 

segundo Maia (2001, p.91),  “o vocábulo tradição, de origem latina, traditione, pode 

ser entendido, a princípio, como o ato de transmitir ou entregar”. Assim, na 

farinhada, cujos atores sociais são pertencentes  a um  mesmo grupo, a família  

ensina aos seus filhos o manejo da mandioca. 

O  enfoque de tradição neste trabalho está no sentido literal da palavra 

que, entre outras definições,  é o “conhecimento ou prática proveniente da 

transmissão oral ou de hábitos inveterados” (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 

1980). Segundo  Eric Hobsbawm (2002,p.09), denomina de tradição inventada o 

que, através de “um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica, visa 

inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implica, automaticamente uma continuidade em relação ao passado. 

Implícita na tradição está a herança que se conecta não pela repetição, 

mas pelo que está entranhado, herdado, passado de geração  a geração. Um 

exemplo disso é a farinha que, pela junção de culturas conforma uma identidade ao 

produto porque na atualidade existem variações no como fazer a farinha. Os 

indígenas amazônicos, maranhenses, sergipanos e alagoanos manipulam a 

mandioca como os índios do período do Brasil colônia, que se utilizava tanto da 

raspagem da raiz como da farinha de água. 

Em seu livro Casa-Grande e Senzala, Gilberto Freyre (1933), quando se 

refere ao índio e à formação da família brasileira, relata sobre as comidas 

preparadas pela mulher, as quais eram à base de farinha de mandioca. Segundo a 

visão de Gabriel Soares...  

As raízes de mandioca raspadas pelos  índios de 1500 até ficarem 
alvíssimas; “ depois de lavadas, ralam-nas em uma pedra ou ralo que 
para isso tem, e depois de bem raladas, espremem essa maça em 
um engenho de palma a que chamam de tapitim que lhe faz lançar a 
água que tem toda fora, e fica essa maça enxuta, da qual se faz a 
farinha que se come, que cozem em um alguidar para isso feito, em 
o qual deitam esta maça e enxugam sobre o fogo  onde uma india a 
meche com um meio cabaço, como quem faz confeitos, até que fica 
enxuta, e sem nenhuma humidade, e fica como cuscuz; mas mais 
branca, e desta maneira se come, é muito doce e saborosa”. (154) 



A raspagem, técnica empregada pelos índios e que na atualidade ainda é 

realizada com  uso de facas e não mais pedras, ainda é encontrada em Sergipe. 

A farinha de água é uma das maneiras de se produzir a farinha e é por 

isso que a  farinha maranhense é grossa. Essa  técnica foi  descrita por H.C. de 

Sousa Araújo da seguinte forma: 

A maceração termina quando a mandioca  larga a casca, sendo 
então transportada para cochos com água, onde permanece mais 
alguns dias. Depois de bem mole, é esmagada ou ralada e a massa 
colocada  em longos tipitis  cônicos, feitos em embira ou de taquara 
trançada. Esses tipitis têm um e meio a dois metros e outro tanto de  
comprido e são pendurados na cumeeira da casa depois de bem 
cheios, amarrando-se na sua extremidade inferior uma grande pedra. 
Quando a água da mandioca, chamada tucupi, cessa de escorrer, 
tiram a massa amilácea, e levam-na ao sol para secar, operação esta 
que termina ao forno. Resulta sempre em farinha grossa, constituída 
de bolinhas. (154 –155). 

 

A herança aqui difundida nas casas de farinha não se relaciona apenas à 

produção, mas também é vinculada aos laços afetivos da família, do grupo ao qual o 

ator social pertence, e que se identifica com sua história de vida, seja pela sua 

localização, seja pela sua produção econômica.  Assim, segundo CLAVAL 

(1999,p.94), a abordagem cultural é uma maneira diferente de pensar a geografia 

restabelecendo a materialidade, historicidade e geograficidade de todo o fato 

humano e social.  

A abordagem cultural tem ocupado lugar importante nos estudos                            

da transmissão de códigos,  de comunicação oral,  gestual e escrita.  A transmissão 

de hábitos alimentares, de vestuário, da língua e as expressões gestuais dada aos 

indivíduos desde criança viabilizará a permanência do que foi ensinado e respeito 

pelos rituais comportamentais da religião, do trabalho e da ideologia que seus pais 

assumem. 

A palavra Ritual vem do latim Ritualis e pode ser compreendida como 

sinônimo de Cerimônia. Também significa o conjunto de determinadas práticas que 



devem ser precisamente seguidas em ocasiões específicas.15 Nesse contexto, a 

farinhada é entendida como ritual pois se repete em conexão estreita com os 

condicionantes climáticos. O ritual da farinhada é esperado e preparado anualmente, 

nos meses em que as raízes apresentam-se enxutas e próprias para colheita. Em 

Sergipe, a colheita ocorre nos meses mais quentes e secos, entre setembro e 

dezembro, coincidindo com o período de maior ocorrência de farinhadas. 

Rito para Marcel Mauss (1976, p.139) é uma ação tradicional eficaz que 

varia segundo as qualidades religiosas das pessoas e o que diferencia são os 

hábitos de cortesia e dos costumes, pois o ato não é eficaz por si mesmo. 

Por exemplo: (...) ao contrário, os ritos agrários possuem segundo a 

opinião, efeitos que ligam à própria natureza prática. Graças ao rito as plantas 

crescem. E (...) um rito tem, pois,  verdadeira eficácia material. (Mauss, 1976, p.138). 

Nesse sentido, os rituais mais freqüentes na territorialização da farinhada 

nos locais de fabricação da farinha têm relação com os usos da vida moral; são, sob 

todos os pontos, comparáveis aos usos que se seguem nos jogos tradicionais,  

cantos, rodas e danças de crianças ou de adultos, dos quais, aliás, um grande 

numero são mesmo lembranças de antigos ritos.  

 

O rito também é uma forma de se manter a tradição em que,  

(...) homens que se sentem unidos, em parte por laços de sangue, 
porém ainda por uma comunhão de interesses e tradições, se 
reúnem e tomam consciência de sua unidade moral. 
(Durkheim,2003,p.422). 

Os atores sociais  que se envolvem na farinhada têm o intuito de produzir 

e ao mesmo tempo de interagir entre si, através dos rituais a que estão presentes, 

desde o plantio da mandioca até a fabricação da farinha. 

 

 

                                                 
15 www.spectrumgothic.com.br 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Ritual de Plantio 

 

O ritual do plantio da mandioca dá-se com o manejo da planta pelos 

atores sociais  que participam de todo o processo desde a escolha da maniva                    

(caule da planta coberto de nós), ao plantio, manutenção da cultura até que chegue 

o período da colheita. 

O plantio é feito depois que se prepara o solo, queimando os tocos da 

cultura anterior e os galhos secos após o período chuvoso ou (inverno) para que o 



solo esteja frouxo e com condições para germinação da mandioca. Além  disso a 

área  precisa ser mantida limpa até que as plantas, pelo seu desenvolvimento, 

sombreiem o terreno. Os agricultores sergipanos se utilizam da tração animal para 

realizar o trabalho durante os primeiros meses; alguns empregam a tração 

motorizada. 

 Em geral, fazem-se três a cinco capinas durante o ano; geralmente, a 

primeira e a segunda capina são mistas, isto é, cada uma constará da passagem do 

agricultor entre os sucos e do uso de enxadas, entre as plantas, nas linhas. Durante 

o décimo mês,  após o plantio, as capinas podem ser apenas manuais, devido às 

dificuldades de penetração nos sucos da cultura já desenvolvida.  

Considerando que a manutenção da lavoura no limpo é uma tarefa das 

mais difíceis, porém da máxima importância, deve-se, antes do plantio, cuidar da 

extirpação mais rigorosa e, quanto possível, das ervas daninhas. Assim, gradear o 

terreno logo após o aparecimento da planta e estando as ervas más com poucos 

centímetros de altura, concorre para diminuir a sua ocorrência na plantação. 

 

 

 

 

2.2  A Farinhada 

 

Para a existência da farinhada faz-se necessária a presença dos atores 

(agricultores) sociais que desde criança ajudavam os pais nas casas de farinha 

aprendendo a fazer a farinha com a convivência e os ensinamentos dos mais velhos 

através do trabalho, das brincadeiras e da assimilação de que a farinhada  era um 

modo de ter o seu pão. 



(...) Uma vez inventados, os elementos culturais passam por 
aprendizagem de indivíduo a indivíduo. Têm que ser transmitidos de 
uma geração a outra e deles devem participar os membros vivos do 
grupo em causa. Qualquer interrupção na cadeia de aprendizagem 
acarretaria o desaparecimento deles. (KEESING,1972, p.63). 

Nesse sentido, não desapareceriam os atores sociais, mas a tradição do 

como fazer a farinha. 

Quando NUNES em seu livro cita  Frei Vicente Salvador enaltecendo a 

importância da farinha, também se pode pretender  implícita a construção da 

identidade dos portugueses. 

Os mantimentos de que se sustentam os moradores do Brasil, 
brancos, índios e escravos da Guiné, são diversos, uns sumamente 
bons e outros não tanto; dos quais e principais e melhores são três, e 
destes ocupa o primeiro lugar a mandioca, que é raiz de um pau, que 
se planta de estacas, o qual em tempo de um ano, está em perfeição 
de se poder comer; e, por esse mantimento (NUNES, 1983-1987, 
p.13). 

Esse produto alimentar  de manejo indígena já era conhecido por todos 

que habitavam em terras brasileiras e que  se sustentavam do cultivo da mandioca. 

Mas o ordinário e principal mantimento do Brasil é o que se faz da 
mandioca, que são raízes maiores que nabo e de admirável 
propriedade, porque se as comem cruas ou assadas são mortíferas 
peçonha, mas, raladas, espremidas e desfeitas em farinha, fazem 
delas uns bolos delgados, que cozem em uma bacia ou alguidar, e 
se chamam beijus, que é muito bom mantimento e de fácil digestão. 
(Ibid.,  p.12). 

A tradição do como fazer a farinha iniciada pelos índios, passada de  

indivíduo para indivíduo, e as etapas de transformação  da raiz de mandioca, como 

uma força de trabalho nas lavouras ou nas roças, eram executadas pelos 

camponeses  no contexto familiar. A  família foi a grande precursora dessa prática, 

não  apenas do trabalho, mas também de valorizar  o cultivo, a fabricação e as 

relações sociais que circulavam no ambiente das casas de farinha que existiam nos 

engenhos. 



No período colonial, Sergipe chegou  até  a exportar para outras 

capitanias como Salvador e Pernambuco16,17, tornando-se centro comercial da 

época. 

Tornou-se essa Capitania grande empório de comércio da farinha, a 
ponto de satisfazer as necessidades do seu consumo e exportar em 
grande escala o artigo para as capitanias limítrofes de modo a ser 
considerado durante muitos anos o celeiro da Bahia, não só em 
tempos normais, senão também nas grandes crises ocasionadas 
pela escassez deste gênero de primeira necessidade. (Ibid., p.15). 

Enquanto Sergipe despontava no setor comercial, principalmente no 

abastecimento de farinha, Estados do Nordeste do Brasil, como “Pernambuco e 

Bahia, sofriam uma seca”, (NUNES, 1983-1987, p. 15), no século XVIII, e eram 

impossibilitados de produzir a mandioca e como conseqüência veio a baixa na 

produção de farinha.  

 

 

 

 

 

 

2.2.1  Manifestação Simbólica  

 

A farinhada é trabalho e também atividade lúdica, quando a família, os 

parentes e os amigos encontram-se para uma ação solidária entre o grupo. 

Essa atividade é uma festa, segundo alguns dicionários de nossa língua:  

regozijo, alegria, júbilo, cerimônia em que se celebra um fato. Por isso nossos 

                                                 
16 No capítulo IV será descrita a forma de produção de farinha indígena. 
17 A produção de farinha é de 40.458t-IBGE,1995-6 



ancestrais da antiguidade sempre estavam nas comemorações, seja de atos 

religiosos, fúnebres, natalinos ou nos frutos da terra como determina a lei hebraica: 

“Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do 

trigo, e a festa da colheita no fim do ano” (Êxodo 34:22).  

Carlos Rodrigues Brandão (1987), em seu artigo  Festas Populares 

Brasileiras, faz uma caracterização da festa e ao mesmo tempo da sociedade 

brasileira quando afirma que a festa não é somente um contraponto da rotina 

laboriosa que mantém a sociedade viva e ordenada; ela estende para muito além do 

cotidiano a experiência da vida social. Tanto quanto lúdicos, somos festivos, e não 

há cultura que possa dispensar a festa. 

Para a  historiadora Mary Del Priore (1994, p.13), as festas nasceram das 

formas de culto externo, tributado geralmente a uma divindade protetora das 

plantações, realizado em determinados tempos e locais. 

Os agricultores preparam a terra para o dia de São José, e acreditam que 

se chover nesse dia, dia escolhido para fazer a semeadura, a terra dará bons frutos. 

Os agricultores que fazem a  festa da farinhada julgam-se com direito ao 

território como uma “tomada de posse simbólica e uma lógica utilitária, da 

valorização e da organização[...]” (Paul Claval, 2001, p.217)  da casa de farinha. 

Assim, o ritual empregado no desmanche da mandioca pela família 

permite-nos entender que a festa da farinhada é uma seqüência de um culto divino e 

também profano. Segundo Duvignaud (1983,p.25),  “a festa não é,  em verdade, o 

exercício irracional com que a queriam rotular apenas porque não corresponde às 

categorias mentais de um mundo paralisado pela idéia da funcionalidade ou da 

rentabilidade”.  

A farinhada, como uma dimensão simbólica da produção rural conforme 

se pode constatar através do texto de Brandão (1987), que durante muito tempo em 

todo o Brasil foi costume viver o próprio trabalho coletivo como um momento de 

festejar. Os nossos mutirões rurais do passado de um passado também recente e 

ainda vivo em algumas regiões do país eram uma solução inteligente para a 

necessidade de aplicação concentrada de força de trabalho entre nossos 



camponeses e constituíam também uma festiva e cerimonial celebração de 

solidariedade entre as pessoas. 

A farinhada não significa apenas transformação da mandioca em farinha 

ou em beiju com o intuito de produção-consumo, mas também um momento de 

interação dos atores sociais (família) em que perpetua-se a arte do como fazer e do 

saber-fazer18, constroem-se laços de amizades entre parentes, divertindo-se nas 

cantorias das farinhadas. 

O  saber-fazer defendido por Michel de Certeau (2003) é colocado como 

uma questão de método porque a arte do saber-fazer  existe enquanto produção 

econômica, pois esse saber-fazer gera trabalho, possibilita o desenvolvimento, mas 

não é reconhecido pela ciência uma vez que os etnólogos e historiadores apenas 

tiveram o fazer apenas como uma lenda da qual se fazia uma descrição sem a 

necessidade  de interpretar. 

A arte do saber-fazer, dessa forma,  não se inseriria na ciência  porque 

teóricos como Émile Durkheim ainda concebiam que a arte de fazer, isto é, “aquilo 

que é a prática pura sem teoria” é uma  forma simplista de ver e não enxergar e 

ainda confirmam quando colocam que “Uma arte é um sistema de maneiras de fazer 

que são ajustadas a fins especiais e que são o produto ou de uma experiência 

tradicional comunicada pela educação, ou da experiência pessoal do indivíduo”. 

(Certeau, 2003,p.139). Sendo assim, a educação  é o veículo dos “fins” que vai 

constituir a arte para formar o “sistema”.  

2.3 Identidade 

 

O ser agricultor sergipano é uma construção das relações históricas, 

sociais e culturais e que por isso ele está arraigado na sua existência e no vivido que 

“(...) caracteriza, ao mesmo tempo, o indivíduo e o grupo: artefatos, costumes, 

gêneros de vida, meio, mas também sistemas de relações institucionalizadas, 

concepções da natureza, do indivíduo e do grupo (...)” (CLAVAL, 1999, p.15). Essas 

                                                 
18 Michel de Certeau ,2003 



características nos permitem  uma definição de identidade que “ (...) uma vez 

definida, contribui para fixar a constelação de traços que ela reteve, e subtraí-los dos 

desgastes do tempo”. (Ibid., p.15). O “ser” se orgulha da terra possuída, do que ele 

pode decidir para lavrar, da ajuda ao outro, o tempo não deprecia a relação com o 

grupo e sim aproxima, enraizando os laços afetivos. 

As experiências dos agricultores em lidar com a terra dão condições  para 

que eles mesmos façam seleção de sementes das culturas. Segundo Castells 

(2001), identidade é a fonte de significado e experiência de um povo. A construção 

da identidade depende da matéria-prima proveniente da cultura obtida, processada e 

reorganizada de acordo com a sociedade.   

A vertente da Geografia sobre a ordenação do território, procura entender 

o território sob a ótica da expansão produtiva do capital e do Estado como gestor 

das relações sociais. Desse modo, os atores sociais deixam de refletir sobre a 

apropriação do território influenciada pelas múltiplas identidades dos grupos sociais. 

O mundo moderno apresenta-se para Cornelius Castoriadis (1982: 187-188) como 

aquele que valorizou a racionalização ao extremo: 

(...) isso, permite-se desprezar – ou olhar com uma curiosidade 
respeitosa – os estranhos costumes, invenções e representações 
imaginárias das sociedades precedentes. Mas, paradoxalmente, 
apesar de, ou melhor, por causa dessa “racionalização” extrema, a 
vida do mundo moderno depende do imaginário tanto como qualquer 
das culturas arcaicas e históricas. 

 

Atualmente vivemos numa sociedade de mudanças rápidas nos 

significados e na construção de diferentes racionalidades. Essas mudanças não 

ocorrem somente na área produtiva, mas nos remete também ao âmbito da cultura. 

No entanto, numa sociedade que valoriza o pragmatismo e a globalização 

econômica ampliando, de acordo com Felix Guatarri,  a fabricação da subjetividade  

também tem provocado a  resistência da população.  

De acordo com Carlos Valter Porto Gonçalves (2002), essas populações, 

com suas culturas práticas (e seus respectivos sendo comum) devem 
ser vistas de um modo radicalmente novo, por tudo que elas 



significam para a construção de novas formas de relação do homem 
com a sua própria natureza historicamente construída e com a 
natureza que lhe é exterior (...) 

 Conforme Rogério Haesbaert (1997:39-40), existem diferentes 

abordagens conceituais de território em três vertentes, dentre elas, a vertente 

cultural: 

 (...) a cultural(ista), que prioriza sua dimensão simbólica e mais 
subjetiva, o território visto fundamentalmente como produto da 
apropriação feita através do imaginário e/ou da identidade social 
sobre o espaço; Guattari (1985) e, na Geografia, Tuan (1980) são 
autores que, em diferentes abordagens se aproximam desta 
abordagem (...)  

Guattari (1985), ao estudar a forma como os grupos sociais se 

apropriam do território, percebe-se que é a partir das relações funcionais 

ocorridas no “espaço liso” que se mantêm e se transformam relações 

sociais no território as quais significam  ações subjetivas e afetivas.  

A manutenção da identidade do agricultor familiar no território, mesmo 

recebendo influências do paradigma racional da modernidade estruturado na “cultura 

global”, ocorre em decorrência da resistência através das manifestações culturais e 

da forma de produzir através das manifestações culturais e da forma de produzir 

através da tradição. É o caso da farinha, que é produzida coletivamente com a 

participação de  familiares, compadres e amigos. A farinhada serve como ponto de 

encontro para falar sobre o cotidiano, cantar, dançar e comemorar a produção com 

comestíveis e bebidas. 

 

Figura  1: O círculo ao redor da mandioca para a raspagem. 



  
                   Foto: Maryane M. Silveira, 2006          Nossa Senhora de Lourdes/SE.  
                                   

Vê-se na figura1, a farinhada, como um ápice  do mutirão, uma relação 

solidária em que cada ator tem caracteristicas diferentes, mas que pertence ao 

mesmo em grupo que trabalha e ao mesmo tempo produze a farinha dentro de um 

espaço ora dominado pelo dono da casa de farinha, ora pelo(a) dono(a) da 

farinhada. Assim, “os problemas do território e a questão da identidade estão 

indissociavelmente ligados: a construção das representações que fazem certas 

porções do espaço humanizado dos territórios é inseparável da construção das 

identidades” (Idem, p.16), sendo estas duas perspectivas uma obra da cultura. 

De acordo com TUAN (1982), a territorialidade dos grupos sociais 

deve levar em conta a apropriação simbólica do lugar. Conforme essa 

premissa, o seu entendimento incorpora também a noção de identidade. 

Para Manuel Castells (2001:22), “identidade é o processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual (is) prevalece (em) sobre 

outras fontes de significados”. 

A identidade territorial dos grupos sociais é composta por representações 

espaciais e poder simbólico. Segundo Bourdieu (1989), o poder simbólico é 

representado pelos sistemas simbólicos; isto é, um poder mágico que é exercido 



com a aceitação das pessoas envolvidas. Esse poder se manifesta no espaço 

utilizando símbolos e dando coesão ao grupo através da identidade. 

A construção da identidade é um processo histórico e geográfico 

constituído pela memória coletiva, fantasias pessoais, instituições produtivas e 

reprodutivas, revelações religiosas e dos aparatos do poder. De acordo com Manuel 

Castells (2001:23-24), a construção da identidade ocorre de três formas: 

a) Identidade Legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes 
da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominância 
em relação aos atores sociais, tema este que está no cerne da teoria 
da autoridade e domição de Sennett, se aplica a diversas teorias do 
nacionalismo; b) Identidade de resistência: criada por atores que se 
encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, 
trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios 
diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou 
mesmo opostos a estes últimos, conforme propõe Calhoun ao 
explicar o surgimento da política de identidade; e c) Identidade de 
projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar 
a transformação de toda a estrutura social (...). 

As identidades, em relação a como foram construídas, devem ser 

vistas dependentes do contexto social. Em nosso caso, está inserida no 

surgimento da identidade que redefine a sociedade a partir de sua cultura.  

Tudo o que ocorre no espaço social-histórico para Castoriadis (1982, 

p.142) é envolvido em relações simbólicas. As ações coletivas e individuais na 

sociedade não existiriam sem símbolos. Não se dá importância à rede simbólica, 

sendo esta tratada de forma limitada. Vale salientar que os símbolos não são 

neutros. A sociedade cria os seus simbolismos, estrutura-se não só no meio natural 

mas também histórico. Portanto, ocorrem relações entre significantes e significados. 

Ele não é livre tampouco neutro, mas, também não pode ser visto como imposto.  

O território e o espaço social são para Armand Frèmont (1980) categorias 

sinônimas e recebem definições diferentes nas análises: na definição simplificada o 

território é visto como o território de um grupo ou de uma classe sob determinada 

região, é o espaço de um grupo de trabalhadores, de crianças... Numa concepção 

mais ampla, o território incorpora as relações hierárquicas que ocorrem no espaço e 



entre as relações sociais: a relação de grupos sociais com o lugar, a identidade da 

população com o território... No entanto, essa  territorialização é heterogênea, são 

categorias que vão se  modificando conforme os valores sociais. 

Para FRÈMONT as categorias que mantêm contatos no território são a 

fronteira e a aculturação. A fronteira não é entendida no sentido político ou  no 

sentido administrativo. Usando como exemplo a história da Conquista do Oeste 

americano, o autor demonstra que a literatura e o cinema transformaram o fato 

histórico numa odisséia da nação americana. No entanto, é necessário incorporar no 

entendimento da conquista do território que no processo existiam dois espaços 

sociais diferenciados e contraditórios. Eram povos com territórios incertos, com 

conteúdo social e cultural e com entendimento de fronteiras diferenciadas. Nesse 

contato de culturas diferentes ocorreu um processo de mutação e aculturação, 

substituindo o entendimento de fronteira. 

A aculturação ocorre através do contato das civilização entre si que se 

unem ou se opõem. Ao analisar a cultura da civilização industrial, Fremont (op.cit.) 

afirma que ocorreram mutações nos espaços sociais, mudanças nas concepções de 

tempo, da propriedade e do trabalho. No território, as transformações eram lentas 

limitadas. Com a industrialização o espaço social transforma-se em espaço-duração 

e espaço-subsistência passando a fazer parte de uma sociedade global, espaço-

projeto, espaço-plano e espaço-dinheiro. Essa modificação não ocorre somente na 

estrutura física, na comunicação, no transporte e no trabalho; ela é mais ampla, pois 

o que são modificados são os valores e as formas de domínio. 

No território os grupos mantêm relações sociais com outros 

grupos e as idéias vão sendo colocadas em prática. No espaço percebido de 

forma subjetiva esses grupos vão criando uma identidade. Nessa 

perspectiva, o entendimento da cultura é essencial para compreender a 

apropriação do território, pelos grupos sociais. O entendimento do território 

e da identidade da população com o território a fronteira e a aculturação não 

se excluem; estão entrelaçadas num movimento de transformação dos 

espaços na atualidade. 

 



3. PERCURSO  DA  METODOLOGIA  

 

Na evolução da humanidade o descortinamento do conhecimento 

perpassava, nos primórdios, pela forte relação cronológica entre o homem e 

seu entorno e, evidentemente, atribuída às forças e potências sobrenaturais. 

Na evolução, sobretudo no ocidente, o dogma religioso perpassou como 

explicação e aceitação do mundo, mas o racionalismo foi alcançando 

balizamentos explicativos da forma e das leis da natureza até que, no 

séc.XVI, a observação e a explicação científicas aliaram-se ao raciocínio 

para compor a idéia do mundo e compreender as relações entre as coisas e 

os seres, sedimentando-se assim ao método científico, ou seja, à teoria da 

investigação. 

 

3. 1 Caracterização do estudo  

 

A busca incessante do homem pelo conhecimento tem transcedido 

gerações diversas, pois para sua obtenção faz-se necessário refletir sobre um 

objeto, cuja dinâmica  transforma o real em algo novo que pode ocorrer através do 

trabalho intelectual sendo resultante do processo de abstração. 

Na verdade, o pensamento meditante exige  grande esforço e longo 

exercício e não precisa planar em estranhas situações, uma vez que ele se detém 

sobre o que está ao redor do fenômeno e sobre aquilo a que diz respeito. 

Dessa forma, para que  o geógrafo possa produzir um  conhecimento 

cientifico tem que partir da idéia de que  

(...) o método não pode ser abordado do ponto de vista disciplinar, 
mas como instrumento intelectual e racional que possibilite a 
apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este 
pretende fazer uma leitura dessa realidade e estabelecer verdades 
científicas para a sua interpretação. (SPOSITO,2004, p.23). 



No entanto, o caminho escolhido pelo pesquisador terá que abranger as 

expectativas do investigador, possibilitando a este fazer uma leitura do seu objeto no 

intuito de evidenciar as contradições da realidade. 

A metodologia serve como encaminhamento para qualquer pesquisa. As  

técnicas, os métodos executados, coletas de dados e as estratégias, entre outros, 

são essenciais para viabilidade dos objetivos propostos, e em consonância com os 

conceitos da Geografia. ( CONTANDRIOPOULOS, 1997) 

Esse estudo desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa para 

compreender e analisar a farinhada, como  o simbólico  na produção social da 

farinha, cuja produção familiar manifesta sua cultura em seu espaço vivido. 

 Etimologicamente, a palavra qualidade decorre de qualitas, essência das 

coisas e que, para Pedro Demo(2002), é pertinente a estudos sobre participação 

comunitária, pois tais estudos estão relacionados com qualidade. 

Em que pese a análise de uma manifestação sócio-cultural, a pesquisa 

qualitativa busca compreender a realidade  observada para além da externalidade 

de forma, intentando esforços, visto que identificar e mensurar a essência é tarefa 

difícil no sentido de apreender as diferenças, as distinções e as perspectivas e 

conseguir agregá-las metodologicamente, em suma, pela qualidade (Lustosa, 2003). 

As observações qualitativas são tomadas como indicadores do processo  

dinâmico de funcionamento da estrutura social e nos propicia o direcionamento de 

um estudo à “análise de atividades, modificações, expectativas,valores, opiniões, 

etc.”(Oliveira,1999,  p.117). 

Os estudos descritivos permitem ao investigador descrever os aspectos 

gerais do fenômeno pesquisado em que pese a possibilidade de ordená-los, 

classificá-los e de estabelecer causas, relações e conexões com outros fenômenos. 

Para GIL (1996), os limites entre pesquisas exploratórias e descritivas são  

coincidentes quando a descrição proporciona uma nova visão do problema e, assim, 

são classificadas como exploratória. E quanto ao enfoque explicativo, justifica-se 

pelo nosso objetivo de identificar os fatores que determinam ou influenciam a 

ocorrência do fenômeno, no caso, a farinhada. 



Nesse sentido, a pesquisa  restringiu-se a locais ou municípios 

selecionados com a existência da produção de farinha de mandioca no modo 

tradicional, Esse perfil nos remete às praticas de uma significação e de sistemas 

simbólicos envolvidos pela  experiência de cada um dos atores sociais,  e que com 

um certo grau de tecnologia permite verificar se ainda há resistência ao moderno e 

se modernização ressignificou as relações sociais dentro da família e/ou na casa de 

farinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Procedimento de Pesquisa 

 



Trata-se  de uma pesquisa no bojo da Geografia Cultural que, através da 

família, possibilitou-nos desvendar a manifestação simbólica  inserida na produção 

de farinha e num contexto particular do agrário  sergipano. 

Assim, a farinhada pode ser vista por diversos aspectos, entendida, 

portanto, como  um objeto de múltiplos enunciados, do econômico ao etnográfico. É 

um objeto econômico, pois traduz uma unidade de produção, mas que pode ser 

considerada uma dimensão simbólica. 

A farinha é a produção econômica da agricultura familiar, e sua produção  

é também a integração da festa cultural em conjunto com a necessidade de  sua 

existência.  

Foi executada uma revisão bibliográfica durante todo o andamento da 

pesquisa, relacionando o ontem e o hoje da manifestação cultural como produto da 

afetividade e produção de bens de uso e de troca da família. 

Os dados foram extraídos de entrevistas semi-estruturadas que 

viabilizaram o dialogo entre os atores da farinhada e a pesquisadora porque  tiveram 

uma maior liberdade  para  expressar-se de acordo com sua vivência e com os seus 

costumes. Há três categorias dos atores  mencionados:  a) donos da farinhada; b) 

proprietario da casa de farinha e; c) donos das farinhadas e das casas de farinha.  

Eles são agricultores de ambos os sexos e exercem o papel de chefe da família, 

casos de genitores e primogênitos que tomaram pra si a responsabilidade de educar 

os filhos e irmãos, seja para a escola e/ou ensinando o trabalho do qual muitas 

vezes tiram o sustento da sua produção, que pode ser no consumo próprio ou na 

venda para o mercado, dando sucessão à vida, seja em bens materiais ou  na 

convivência.  

O dono da farinhada planta, arranca e providencia o transporte da 

mandioca para casa de farinha. Ele é quem arregimenta  as pessoas da família, os 

mexedores da farinha; é ele também quem providencia alimentos e participa de 

todas as atividades do processo da transformação. 

 O dono da casa de farinha está presente no período da farinhada e 

disponibiliza todos os utensílios da casa com exceção do ralador. 



O dono da farinhada e da casa pode ser de ambos os sexos e 

desempenha a função de educador e gestor da família  e dos  filhos.  

Na análise qualitativa, privilegiaremos os depoimentos dos agricultores e 

familiares com relação à farinhada – formação do território  e da territorialidade 

produzida pela farinhada.  Os depoimentos foram listados de acordo com as fichas 

de campo e com o roteiro de entrevistas, conforme (Anexos 1e 2) as falas  

ordenadas  em matrizes que privilegiaram os conteúdos analíticos definidos por dois 

eixos: a) o processo de transformação moderno; b) o processo de transformação 

tradicional.  

 A elaboração de um acervo fotográfico serviu para melhor pontuar “a 

farinhada”, ressaltando que foram  tiradas  120 fotos, constituindo cúmulo descritivo 

da confecção de farinha em Sergipe, mas também um registro de um período de 

mudanças em que coexistem o novo e o velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Caracterização dos Municípios Visitados 

 

Consoante o já exposto, o universo da pesquisa não é amostral, a 

tampouco envolve a caracterização  da dinâmica da produção  do espaço. Neste 



capítulo apresentaremos uma breve caracterização dos municípios onde se situam 

as casas de farinha visitadas. 

A pesquisa abrangeu sete casas de farinha em quatro municípios 

expostos na figura 1 (mapa), mas também coletou o depoimento de dezenove 

pessoas diretamente envolvidas com a produção de farinha, atores deste processo, 

atores construtores desses lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 



 

 

3.3.1 Nossa Senhora de Lourdes 

 



O  município  de Nossa Senhora de Lourdes foi fundado por um casal 

pernambucano e recebeu o nome de  Lagoa das Antas, por apresentar uma grande 

quantidade desse animal na região. A povoação cresceu e o lugar passou a ser 

chamado de Arraial das Antas. Essa  comunidade pertencia ao território do 

município de Gararu e em 1938 passou a pertencer a Canhoba. Nesse  mesmo ano 

o Cônego Lauro de Souza Fraga mudou o nome para Nossa Senhora de Lourdes 

em virtude da construção  a capela da cidade com a proteção dessa santa. 

A Vila de Nossa Senhora de Lourdes foi emancipada em 1953, e dez 

anos depois à elevada categoria de cidade através da  lei nº 1.034, de 13 de Maio de 

1963. Seu primeiro prefeito foi Paulo Barbosa de Matos, que morreu de enfarte em 

1982, durante o quarto mandato.     

Essa cidade dista 152Km da capital. Situa-se  no Semi-Árido sergipano, 

na microrregião de Propriá e possui uma área territorial  de 80,6Km2. É banhada 

pelo rio São Francisco. O substrato de suas terras fazem parte  do complexo 

Cristalino; o relevo é dissecado em colina e tabuleiros, ´predominando solos  

Litólicos Eutróficos com aprofundamento de drenagem variando de muito fraca a 

fraca e extensão máxima de suas formas de 200m19. A vegetação  primitiva é do tipo 

Campos Limpos e Sujos, Capoeira e Caatinga. (Secretaria de Estado do 

Planejamento e da Ciência  e Tecnologia - Seplantec. Perfis Municipais - Aracaju, 

1997. 75v).  

A divisão política desse município tem uma composição de oito povoados: 

Lagoas, Lagoa do Monte, Carro Quebrado, Barro Vermelho, Catingueira, Escurial, 

Coronha e  Olhos D’Água. 

 

A população estimada do município é de 6.872 pessoas20. Sua  economia 

é agrícola  com predomínio para as culturas de feijão, milho, fava e arroz, sendo que 

esta ultima, a partir de 2001, não consta no censo dos municípios, segundo 

informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  A mandioca produzida 
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pelo município é de 780 toneladas em uma área de 65 ha21. Esses dados fornecidos 

pelo IBGE não se distanciam da realidade, pois a maioria dos produtores são 

pequenos agricultores que através de mutirão  familiar transformam sua mandioca 

em farinha, ou seja, na Farinhada, através de Maria Aparecida Andrade e do seu pai 

Sr. Evânio Andrade, os quais serviram como contato e guias para as casas de 

farinha dos povoados Barro Vermelho e da localidade Travessia, que tornaram 

possível adentrar na realidade dessa produção no contexto de  agricultura familiar.                            

A casa de farinha do Povoado Barro Vermelho pertence ao senhor 

Leosvaldo Pinto, distante 5km da sede do município. Essa casa  localiza-se dois 

metros de sua  residência adentrando a propriedade e, atrás da casa de farinha, o  

senhor Pinto montou um curral para as suas cabeças de gado.  

O senhor Leosvaldo Pinto é casado, tem dois filhos com D. Margarida, os 

quais não participam da farinhada por serem crianças, mas sua esposa participa da  

raspagem da mandioca com o objetivo de tirar tapioca, que ela vende na feira do 

município com beiju, bolos e pés-de-moleque. 

Ele possui casa de farinha há dez anos  e aprendeu o ofício de com seus 

pais  e  pode participar de todas as fases do processo, mas o que mais se identifica 

é a maceração via motor. Como ele é agricultor tem para o seu próprio benefício, 

mas na maioria das vezes a casa é alugada para os vizinhos que tem como 

pagamento a “renda” da farinha, ou seja, 2,5% da quantidade total de farinha de 

cada produção. 

Essa casa de farinha tem uma estrutura um tanto rudimentar, pois sua 

construção é de taipa, sem reboco e chão  cimentado; os arredores têm o chão sem 

pavimentação, com sanitário no fundo e separado da casa. Há ainda uma pequena 

área com fogão de barro para fazer a preparação da comida, cômodo com uma 

janela e três portas: uma porta e a janela na frente da casa, e uma porta no fundo 

eoutra na lateral esquerda. 

Dentro da casa  de farinha há dois fornos de tijolo com o tacho de ferro- 

lâmina que recebe o calor que torra a farinha; o motor a óleo e gasolina tem dois 
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tempos e ralador que serve para cevar (ralar) a mandioca. Uma  prensa de madeira 

com uma tina de recepção de cimento com um cano para escoar a manipueira que é 

despejada ao ar livre, situa-se na lateral da casa de farnha. Um  cocho de madeira 

sem rodas; uma peneira de palha e um tanque de cimento de 2m de comprimento 

por 1m de largura e 1m de profundidade  localizado abaixo do motor para colocar a 

massa da mandioca.  E o que  não pode faltar numa casa de farinha: um pote com 

água tampado e um caneco de alumínio, expostos próximo à porta de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 



 

 

 

 

 

A localidade Travessia situa-se próximo ao Povoado Barro Vermelho, 

distante 12km da sede do município. A casa de farinha visitada nesse lugar ainda 

tem um aspecto rústico (figura 4), pois sua construção é de taipa e sem piso, com 

 



duas portas uma na frente e outra no fundo e uma janela na frente. Essa casa 

pertence a um casal conhecido como Zé e Maria, os quais têm onze filhos; destes, 

seis estão numa faixa etária entre 15 e 23 anos e já ajudam nas farinhadas. 

Eles possuem a casa em beneficio próprio e também alugam aos para os 

vizinhos, e o pagamento é de acordo com a quantidade de farinha produzida, ou 

quando não é de meia. 

Figura 4 

 

 

3.3. 2  São Domingos 



São Domingos: nasceu como “Arraial da Pindoba”, depois foi batizado de 

Feira Nova até receber o nome do padroeiro da cidade,  às margens do Rio Vaza-

Barris, com a feira da Pindoba, em 1924. Dista 76 quilômetros de Aracaju, e situa-se 

no agreste do Estado, com uma população estimada de  10.205 habitantes22. 

A iniciativa foi de um que morador que decidiu investir na criação de uma 

vila porque a sede do município, na época Campo do Brito, ficava distante mais de 

dez quilômetros. A produção de farinha tem importante contribuição na economia do 

município. O município hoje é um dos maiores produtores de farinha de mandioca do 

Estado, exportando para Aracaju, Lagarto, Itabaiana e até para o Estado de São 

Paulo. 

A primeira comunidade de São Domingos surgiu na Fazenda Uberaba, 

divisa do município com Lagarto, onde foi criada por volta do século XVI a 

Congregação de São Domingos, quando religiosos foram para lá com o objetivo de 

catequizar os nativos. 

São Domingos situa-se na microrregião do Agreste de Itabaiana e possui 

uma área territorial  de 102,3 Km2, banhado pelo rio Vaza-Barris. A superfície  é 

pediplanada e o relevo dissecado com cristas, colinas e tabuleiros. O 

aprofundamento da drenagem varia de muito fraca à fraca, e a extensão máxima de 

suas formas e de 600m. Os solos Litólicos Eutróficos Distróficos, Planosol, Podzólico 

vermelho-amarelo equivalente Eutrófico, Latosol vermelho-amarelo. Ocorrem 

oferecendo substrato uma vegetação primitiva de caatinga e atualmente capoeira e  

Campos. (Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência  e Tecnologia - 

Seplantec. Perfis Municipais - Aracaju, 1997. 75v). 

O município tem uma grande produção de mandioca, embora não seja 

suficiente para atender à grande produção de farinha. Por isso importa a matéria-

prima da Bahia e até de Minas Gerais. Segundo um morador do município, acredita-

se que a qualidade da farinha é porque os  “Profissionais daqui são bons; eles 

trabalham fazendo farinha a vida toda. Tudo que a pessoa faz sempre, acaba 

fazendo bem feito”. 

                                                 
22 IBGE, set,2005 



Esse município é considerado o maior produtor de  farinha do Estado de 

Sergipe, possuindo mais de 300 casas de farinha espalhadas pelos povoados, 

destacando-se as de Tapera, Mulungu, Mangabeira e Lagoa. A atividade é uma 

tradição  do município, sendo realizada pela maioria dos são-dominguenses, e 

mantém praticamente toda a economia. 

O depoimento do farinheiro Cícero Nascimento, do Povoado Lagoa, ao 

Jornal Cimform (2003), confirma essa importância. Aos 58 anos, afirma que faz 

farinha desde criança com seu pai e atualmente  “dá pra viver com minha família. E 

que melhorou por causa da eletricidade, quando era manual (rodo) a gente se 

arrebentava; ali era tempo de cativeiro”.  

Da  mandioca  tudo é aproveitado: a raspa e as manivas servem de 

alimentação para o gado. Por causa disso, a maioria dos farinheiros têm uma 

pequena criação de gado no fundo da casa de farinha. Segundo senhor Cícero,  “a 

farinha não tem preço porque é o pobre quem fabrica. Quando o preço melhora, 

todo mundo se anima e produz mais farinha. Aí ela sobra na feira”. 

As casas de farinha visitadas em São Domingos têm uma produção 

comercial, ou seja, as pessoas que fazem parte da divisão do  trabalho possuem 

semblantes fechados, uns não se envolvem com o trabalho do outro, contrario do 

que foi observado na farinhada no contexto da agricultura familiar visitado. 

As casas são de alvenaria, cimentadas  e pequenas, pois o interior não 

tem muito espaço, contendo  o forno com haste elétrica  que abrange 50% da área  

e a outra metade com um motor tipo forrageira. A prensa e uma outra máquina  

servem para macerar a mandioca. A circulação nesse local é feita pelo dono da casa 

de farinha e dois ajudantes. Na parte externa da casa encontram-se equipamentos 

de pesagem (balança) e as mulheres raspando mandioca, mas cada uma com uma 

porção de mandioca  em sua frente e afastada uma da outra. O que se percebe é 

que o pagamento será por quantidade de raiz raspada. 

3.3.3 Moita Bonita 

  



O  município de Moita Bonita, situado na região central do Estado de 

Sergipe, originou-se de um local denominado Alto do Coqueiro, que não passava de 

uma pequena aglomeração de sítios localizada num terreno elevado, onde existiam 

muitos coqueiros. O seu nome, por sua vez, teve influência de outro povoado 

vizinho, denominado Moita de Cima e que determinou a alteração para Moita Bonita.  

Moita Bonita dista 64Km de Aracaju; situa-se na microrregião do Agreste 

de Itabaiana dispõe de uma área territorial  de 95,7Km2 e são: uma população 

estimada de 11.714 habitantes23, banhado pelas bacias dos rios Sergipe e  

Jacarecica. Inserido no complexo Cristalino com superfícies Pediplanadas, seu 

relevo é dissecado com colinas e tabuleiros erosivos. O aprofundamento da 

drenagem é fraca e a extensão máxima se suas formas é de 360m em virtude da 

existência de serras residuais. Os solos são Podzólico Vermelho Amarelo 

Equivalente Eutrófico, Litólicos e   Planosolos. A  vegetação primitiva é do tipo 

caatinga hipoxerófila. (Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência  e 

Tecnologia - Seplantec. Perfis Municipais - Aracaju, 1997. 75v). 

Moita Bonita  tem como base de sua economia  atividades provindas da 

agricultura através da mandioca, batata doce, com destaque para manga, milho e 

feijão; a pecuária com os rebanhos bovinos, suínos e muares da avicultura com os 

galináceos. 

Segundo Lima (2003), a cobertura vegetal que cobria o município de 

Moita Bonita, classificada como Caatinga hipoxerófila, encontra-se hoje bastante 

devastada em função do desenvolvimento de atividades economicamente mais 

lucrativas, dentre as quais a agricultura, destacando-se os cultivos de subsistência 

(milho, feijão e mandioca) e a pecuária. 

O contato com a farinhada em Moita Bonita deu-se através  da casa de 

farinha de Dona Helena (figura 5), que aprendeu com seus irmãos e depois da sua  

separação pegou no batente porque tinha que alimentar seus filhos pequenos,  e o 

trabalho na roça era a saída. Assim ensinou a seus quatro filhos a fazerem farinha 

juntamente com ela.  

                                                 
23 IBGE, set/2005. 



Sua casa de farinha foi construída há 11 anos e é toda em alvenaria com 

reboco e piso  cimentado. É bem espaçosa e ventilada; tem três portas que se 

localizam uma na frente da casa, outra na lateral esquerda e  a terceira no fundo da 

casa e duas janelas na frente. Ainda dentro da casa há um cômodo para guardar 

utensílios de animais (ração, corda). Ela tem dois fornos de barro, uma prensa, duas 

peneiras de aço, dois carros – caixotes retangulares de madeira com rodas e motor 

elétrico – é uma roldana  de metal com dentes amolados para ralar a mandioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Croqui Casa de farinha de D. Helena 

Povoado Oiteiro 



 

 

 

3.3. 4 Malhador 

 

N 



Malhador, que tem como significado  “lugar alto e plano onde o gado se 

deita para ruminar e descansar”, localiza-se no centro do Estado de Sergipe; sua 

principal atividade econômica é a agricultura e sua população é de 

aproximadamente de 11 mil habitantes (estimada em 12.420). 

Há um registro desse município que data do final de 1600 em que surgiu 

o primeiro povoamento com os vaqueiros de Itabaiana para que estes pudessem 

descansar por causa da  altitude e segurança, e assim tornou-se um ponto certo 

para os criadores levarem seus rebanhos.  

Em 25 de novembro de 1953, Malhador e outros 18 municípios ganharam 

a sua independência a partir de um decreto do governador Arnaldo Rollemberg 

Garcez.  No entanto, Malhador transformou-se realmente em município em 31 de 

janeiro de 1955, quando tomou posse seu primeiro prefeito, João Ribeiro Cardoso, 

sendo constituída sua primeira Câmara de Vereadores. 

Esse município recebia uma  influência muito grande de Itabaiana por 

causa da criação de gado; no entanto, quando Riachuelo se tornou vila, em 1874, se 

sobrepôs  a Malhador por causa  da cana-de-açúcar fazendo com que Malhador 

fosse seu dependente. Contudo, foi benéfico para Malhador porque em suas terras 

se instalarem engenhos de açúcar que não foram adiante, pois a tendência era a 

criação de gado e os engenhos se transformaram em Alambique. 

Em virtude do  desenvolvimento dessa cidade alguns de seus moradores 

chegaram a propor a mudança do nome. Achavam que Malhador não combinava 

com progresso. A sugestão era que o nome fosse São José, padroeiro do município, 

mas a idéia não prosperou. 

Malhador dista 49Km de Aracaju; situa-se na microrregião do Agreste de 

Itabaiana, e possui uma área territorial de 102,2 km2, banhado pela bacia do rio 

Sergipe. Seu  relevo é dissecado do tipo tabular e cristas em superfície pediplanada 

com aprofundamento de drenagem variando de muito fraca a mediana e extensão 

máxima de suas formas 320m. Seus solos são Podzólico Vermelho Amarelo 

Equivalente Eutrófico,  Areno-quartizosos, Litólicos Distróficos,  Aluviais Eutróficos 

Distróficos. Dão substrato à  vegetação de caatinga, Campos limpos e sujos.( 



Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência  e Tecnologia - Seplantec. Perfis 

Municipais - Aracaju, 1997. 75v.). 

O  município é conhecido como o maior produtor de inhame do Estado, 

(Jornal Cimform, 2003), e  já foi um grande produtor de algodão. Entretanto, 

coexistiam algodão e possantes alambiques. Cita  Ariosvaldo Figueiredo que o 

algodão foi o maior veículo do progresso malhadorense.  

A produção de farinha nesse município praticamente é comercial, pois 

durante a visita entrevistei uma das casas e já não encontrei a família trabalhando 

com exceção de um sítio na periferia da sede onde se faz a farinhada com a família 

como também se produz comercialmente com a contratação de duas pessoas a 

mais da família. 

Em Malhador foram visitadas duas casas de farinha: a primeira, a do 

senhor José Carlos, construída  há 6 anos, em alvenaria, cimentada e composta de 

três  portas: uma na frente, outra no fundo e a terceira na lateral direita. O regime da 

casa é comercial, pois todos que estavam na casa iam receber a diária. As 

mulheres, esposas de agricultores, estavam trabalhando para ajudar no orçamento 

dos seus lares; a outra, a casa de farinha do senhor Antônio, situa-se na localidade 

Saco Torto; é construída há 14 anos, toda em alvenaria, com uma porta grande e 

uma janela na frente e uma porta menor no fundo com duas janelas na lateral 

esquerda, sendo bem ventilada. Os equipamentos dessa casa são todos elétricos: 

motor de macerar, peneira, a prensa e a haste de torrefação. O forno é a lenha, e 

quatro caixotes com rodas de madeira complementam os artefatos da casa de 

farinha. 

 

 

 

Figura  6 



 

A casa de farinha de senhor Antônio (figura 6) faz um diferencial, entre as 

outras casas de farinha visitadas, pois todo o seu maquinário é elétrico, que 



segundo ele, o projeto foi de sua autoria para agilizar a produção e por que não 

pode mais contar diretamente com seus filhos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ENTRELAÇANDO O VELHO COM O NOVO 



 

A processamento da mandioca passou por  mudanças concomitantes às 

mudanças  ocorridas  nas relações de produção e dentre elas o incremento 

tecnológico que provocou aumento da produção e alterações  no processo.  

Graziano (1987) destaca a esse respeito a evolução inerente ao avanço 

instrumental, a invenção de novos artefatos, maquinas e insumos que 

estabeleceram o processo de modernização  da agricultura brasileira. É evidente 

que a produção de mandioca e farinha também sofreu mudanças, sobretudo após  a 

segunda metade do século XX, quando se imprime mundialmente a modernização 

do campo. 

Neste capítulo aproveitam-se a descrição dos processos de 

transformação da mandioca em família referentes a três tempos tecnológicos: o 

fazer indígena, o fazer tradicional com incremento de técnicas dos portugueses  do 

período colonial e o fazer atual, com incremento tecnológico contemporâneo, tais 

como motor elétrico e substituição de materiais. 

 

4.1 O Processo Indígena de Transformação  

 

Como já foi abordado, o processo realizado feito pelas mulheres 

indígenas, que é a mandioca mergulhada no rio próximo à aldeia, durante um dia e 

quando a casca está soltando, separa-se a massa e coloca-a em uma gamela para 

ser levada à casa de farinha. A massa é coada em uma urupemba machucando-a 

com as mãos e retirando os talos(fibras) da mandioca para em seguida colocá-la 

dentro do tipiti24, como pode ser visto na figura 7a e b, que fica pendurado por uma 

corda para pingar a manipueira e na parte debaixo outra corda para apertar o tipiti 

até que a massa  esteja  enxuta. Daí se retira a massa e leva-a ao forno para fazer o 

beiju e a farinha, embora a maior produção seja de beiju.  

                                                 
24 Peça de cipó de taquara entrelaçada, de forma cilíndrica que funciona como prensa, pois nas 
extremidades possui cordas para ajudar no manuseio. 



 

 

Figura: 7 Tipiti  secando a massa 

 a) 
                                          Pedro Martinelli, 2000 

 

         A casa de farinha situa-se na aldeia, e todos os artefatos são 

confeccionados pelos homens com espécies ocorrentes na mata. Retiram  os cipós 

de taquara na largura de um dedo para fazer o tipiti, a urupemba é feita de taquara, 

a gamela é um pedaço de madeira escavada,  e o forno é  uma pedra aquecida. 

A farinha e o beiju, como podem visualizar na figura 8, produzidos pelas 

índias, durante todo o ano, são destinadas a todos da aldeia, pois são os alimentos 

principais juntamente com a caça.  

                                                                                       

 

 

Figura: 8 Mulher indígena na confecção do beiju 

 

b) 



 
                      Pedro Martinelli, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  O Processo Tradicional de Transformação  

 



Na transformação tradicional há dois momentos distintos, porém 

interligados pelo processo de aprendizagem: o primeiro perpassa pelo saber-fazer 

da farinha, que, segundo Certeau (2003), existe enquanto produção econômica,  

pois gera trabalho; e o segundo é quando os portugueses  apropriam-se do 

conhecimento indígena  na arte de fabricar os instrumentos e passam a construir 

seus próprios equipamentos a partir da madeira extraída das matas brasileiras. 

Estes aparelhos têm o formato de encaixe como: a prensa, a tampa, os cochos, o 

banco do rodete e a roldana, como podem ser constatadas por meio das figuras  9, 

10, 11e 12, que estão subseqüentes. 

A madeira que confeccionou a prensa e a tampa provém de árvore 

frutífera, a Jaqueira,  da família das Moráceas ( Artocarpus integrifólia) (FERREIRA, 

1980). 

Figura 9: Prensa de Cocho Tradicional. 

 

 
                        Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006             Nossa Senhora de Lourdes/SE. 

 

Figura 10: Tampa da Prensa de grade 



 
                    Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006                  Moita Bonita/SE.     

 

A cultura dos portugueses criou artefatos que proporcionassem facilidade 

no fazer bem como um aumento da quantidade de farinha produzida, uma vez que 

esta foi e ainda é  uma espécie de ingrediente que  faz  parte do cardápio brasileiro 

e principalmente nordestino. 

O banco de rodete é um instrumento sobre o qual em que a pessoa 

senta-se para fazer a ralação da mandioca e é confeccionado de uma madeira dura 

e resistente, a sucupira ( Ormosia coccínea Jacks e Ormosia coarctata Jacks ), 

(Idem 1980). Esse banco é construído  na forma de encaixe sem a existência de 

pregos. 

                                         
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura11: Banco do  Rodete 
 



 
                         Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006                Moita Bonita/SE.               

 

A roldana,  é uma peça feita de madeira e serve para impulsionar  o reio 

do ralador.  A roda mostrada na figura 12 a e b, da casa de farinha de Travessia, 

ilustra a necessidade de força braçal e habilidade, tarefa desenvolvida quase 

exclusivamente por homens. Nestes termos, este equipamento, no universo da 

farinhada é do domínio dos homens.  

                               

 

 

Figura 12: Roldana de madeira com manivelas de ferro. 



      

        

 

 (b) 

           Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006 Travessia/Nossa     
                     Senhora de Lourdes/SE.  

 

  Para que a farinhada aconteça, os agricultores que não possuem casa 

de farinha necessitam agendar a “marcação”, o trato do uso com o proprietário. 

Nesse caso, relações de vizinhança e parentesco sobressaem-se, mas a “renda”, ou 

seja, a forma de pagamento é também acordado com antecedência. 

 Em geral, “pagam-se”  dois salamim25 para cada saco de farinha de 60Kg 

produzido. O salamim é um recipiente de madeira  que comporta 8 litros ou 5 kg 

estabelecido como medida de referencia para produtos secos. 

Após os acertos de data e pagamento, o “dono” da farinhada acondiciona, 

de véspera, a mandioca a ser tratada no interior e exterior da casa de farinha ou em 

local próximo, estabelecendo, assim, a ação preparatória decisiva que antecede o 

ritual da farinhada. Nesse momento, o dono da casa de farinha prepara o ambiente 

                                                 
25 Ou celamim – antiga  medida que equivale a décima sexta parte  de um alqueire ou 2,27 litros; 
denominação dada à unidade de  capacidade peck do sistema inglês, equivalente a 
aproximadamente  9 litros FERREIRA (1980). 

(a) 



fazendo uma limpeza geral, armazenando água no pote de barro a ser utilizada no 

consumo.  

No dia acertado, bem cedo, a família e amigos da farinhada vão 

chegando já munidos de uma faca bem amolada e vão sentando ao redor da pilha 

de mandioca e à medida que as mulheres, homens, jovens e até crianças vão se 

instalando, organizando-se a linha de produção: os que raspam a cabeça entregam 

para o que está a seu lado, com mãos limpas, descabeçar, ou seja , segurando na 

parte já raspada, terminar a raspagem da mandioca. 

O trabalho solidário dos amigos da farinhada que acontece 

sazonalmente durante o ano, ou seja, no período de maior estiagem, entre 

os meses de outubro a dezembro, é feito no regime de mutirão26 que 

acontece de “forma de ajuda vacinal festiva” (ARAÚJO, 1967, p.393) que 

também pode ser uma forma de pagamento ao vizinho pela ajuda recebida. 

O modo solidário desse arranjo funcional e cuja expressão é de 

que “raspar é uma maneira  de distrair”, é acrescentado de mais três  

pessoas que circulam por todos, recolhendo nos recipientes  as raízes que 

serão raladas. 

Segue o processo de maceração, efetuado pelos  homens “de coragem” e 

pelo dono da casa de farinha devido ao perigo das lâminas do caititu. O caititu é 

instrumento cilíndrico com cerdas ponte-agudas para triturar, o qual também é 

conhecido como ralador, bola de ferro e ainda rodete. 

No processo tradicional é feito com força braçal, mas no trabalho de 

campo, observou-se esse processo com motor elétrico em 6 as 7 casas de farinha 

visitadas. O  que se ressalta é que em ambos os modos, braçal e motorizado, os 

riscos de acidentes são elevados, constituindo atividade que exige atenção, destreza 

e, como, dito anteriormente,  “coragem!”. 

                                                 
26 Em outras regiões também é conhecido como batalhão. ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore 
Nacional. São Paulo, 2ª.ed., v.2 Melhoramentos, 1967 
 



O uso do motor dá-se com a modernização na agricultura que surgiu 

como um modelo tecnocológico, não simplesmente para o consumo da máquina no 

campo, mas também, de acordo com Romero (1998), reflete  “(...) as mudanças na 

forma de produzir na agricultura que possibilitam aumentar o volume de seus 

resultados (quantidade) e diminuir o tempo que esse produto leva para ser gerado 

(...)”.   

O caititu é movido pelo reio, correia  cilíndrica de couro, com uma 

espessura de 1cm, através de manivelas impulsionadas pela força braçal ou de 

motor elétrico. Já  o rodete era o instrumento com que se trabalhava utilizando-se 

reio e uma roda de madeira, grande que ao ser rodada, movimentava o rodete. Esta 

peça tem a mesma função de ralar a mandioca. Atualmente é feito pelo motor 

elétrico ou a gasolina e óleo. 

A mandioca macerada cai direto em um tanque de cimento ou, nas casas 

de farinha mais tradicionais,  em um cocho de madeira.  Ao mesmo tempo em se 

executa a maceração, dois a quatro homens, dentre eles o dono da farinhada, 

procedem à confecção do paiol fora da casa (figura13). O paiol se constitui em um 

recipiente de 2m2 confeccionado com varas e sacos de nylon. Tradicionalmente, 

como dizem, “antigamente”, antes do plástico, eram utilizados as palhas da pindoba. 

 O paiol posiciona-se fora da casa de farinha porque não há espaço 

dentro da casa, expondo-se assim a massa ao sol. E esse tempo de exposição vai 

determinar a quantidade de farinha doce e azeda que será produzida. A farinha doce 

é extraída logo após a maceração e azeda  é exposta ao sol e mexida, revolvida, 

quando a massa já se apresenta azeda; o que diferencia é o tempo de exposição e 

de armazenagem da massa. 

  

 

 

 



Figura 13 
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Parte da massa que é colocada no paiol é retirada para uma bacia de 

plástico e nela é acrescentada uma boa quantidade de água para dissolvê-la e 

extrair a tapioca ou porvilho. Esse procedimento é feito com sacolinhas de tecido ou 

panos de saco de nylon que sendo espremido e deixando em repouso, a tapioca 

assenta-se no fundo da bacia e se separa da manipueira. A tapioca demanda horas 

para se assentar no fundo do recipiente, por isso quando se retira a manipueira  é 

comum colocar farinha de mandioca em cima da tapioca para acelerar o processo 

de secagem. 

Quando a tapioca está em condições de amassar e com o forno já 

aquecido, a chapa é utilizada para se fazer os beijus de coco, malcasados e, com a 

massa de mandioca “apodrecida”, os pés de moleque.  

O beiju, o pé-de-moleque e o malcasado constituem alimentos que 

compõem o ritual da farinhada: “não tem graça farinhada sem beiju!”; é como se um 

não existisse sem o outro. Certamente, são quitutes largamente apreciados em todo 

o Nordeste e, no fazer simbólico da farinhada, adquirem  o sentido da identidade e a 

reprodução do fazer herdada dos antepassados. 



Os beijus indígenas são feitos apenas da massa da mandioca e/ou da 

tapioca; quando se acrescentou recheio a essa iguaria já foi influência portuguesa e 

a presença do coco africana.     

Do  paiol a massa é levada para a prensa para se extrair o líquido, 

denominado manipueira. A prensa é um cocho forrado com sacos de nylon, 

“antigamente” com pindoba.  Após o preenchimento do saco ele é fechado para 

receber o peso da prensa, que se constitui numa tampa com um orifício  no meio no 

qual passa um parafuso com porca que tem três forquilhas vazadas, nas quais se 

encaixa uma alavanca de ferro que possibilita a compressão  da massa até que 

perca toda a manipueira. 

A manipueira  é o líquido de cor amarelada, rico em ácido cianídrico  e 

com uma concentração de tapioca. Esse liquido, se ingerido in natura pode provocar 

envenenamento, mas se dissolvido em água e com descanso, é utilizado como 

fertilizante do solo. 

  

Figura 14: Manipueira 

 
Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006                               Moita Bonita/SE.   

 



A prensa tradicional se constitui numa tora de madeira esculpida como 

um barco e posicionada  sobre dois cavaletes, também de madeira. A prensagem 

com pindoba se dava  pela colocação sucessiva de palhas alternadas com a massa 

até a altura suficiente para a colocação do champrão, também de madeira, para 

pressionar a massa. 

Concomitantemente  a esse processo, o fogo do forno  é aceso para já 

iniciar o aquecimento do tacho de ferro. O forno é construído dentro da casa de 

farinha com tijolo e cimento numa forma de altar, conhecido como pilar, oco por 

baixo para a colocação da lenha na qual se vai atear fogo; situa-se na ultima parede 

da casa com a abertura para fora e encostado no chão. Na parte de cima do pilar se 

coloca o tacho de ferro com 1,5m de diâmetro, figura15, mas o tradicional era de 

barro. Das sete casas de farinhas visitadas, em cinco predominam o tacho de ferro e 

em duas, com a bacia de barro, figura 16. 

 

Figura 15 : Forno com tacho de ferro 

 
                                  Foto: Maryane Meneses Silveira,2006                         Barro Vermelho/ 
                                           Nossa Senhora de Lourdes/SE. 

 

 

  



                                     Figura 16: Forno com bacia de Barro 

 
                           Foto: Maryane Meneses Silveira,2006                      Moita Bonita/ SE 

 

Retirada da prensa, a massa enxuta é peneirada, o que é exercido por um 

homem ou uma mulher para em seguida ser aos poucos colocada no tacho para a 

torrefação. Essa atividade exige o posicionamento do mexedor, que, com uma 

espécie de rodo, mantém-se através de movimentos circulares, a massa em 

movimento para que não “embole” ou forme grãos grosseiros e disformes, assim 

como para evitar a queima desigual ou demasiada. 

Assim que a farinha é torrada é acondicionada  para o resfriamento, sobre 

o pilar, que se constitui nas bordas do tacho. Resfriada, é posta no salamim para 

que se contabilize a “renda” ou a produção para, em seguida, ser ensacada. Cada  

saco de farinha tem, em média, 60kg, e dois sacos, ou seja, 120kg, constituem uma 

quarta, medida de produção ainda comum nos dias atuais estabelecida pelos 

antepassados portugueses. A farinha  é colocada em sacos para facilitar o 

transporte até a casa do dono da farinhada. Aqueles que produzem para o seu 

próprio consumo guardam dentro de um vaso circular de zinco. 

Segundo Dona Berenice (66 anos), todo o processo acima descrito era 

feito, num passado não tão distante, “em três dias desde o clarear do dia até o pôr 

do sol, tudo era puxado no braço”. O  sentido é ralar no braço, desde o transporte de 



30 a 40 cargas (1 carga equivale a dois caçuás) até a ralação. E continua: “antes era 

tudo melhor, todos dançavam, bebiam pouco, todos ajudavam uns aos outros sem 

carregação nenhuma”. Essa carregação a que se refere D. Berenice é que na 

atualidade a parentela vai ajudar mas com intuito de tirar tapioca e/ou ganhar 

farinha. 

Dona Berenice “puxa mandioca” desde os sete anos na casa de 
farinha de seu pai e descreve o ritual como uma festa: “a gente 
raspava a mandioca de dia e a noite tinha as brincadeiras. A 
gente brincava de roda, compadre Zeca tocava sanfona e todos 
dançavam, acrescenta, hoje em dia não. Eu cantava, dançava o 
samba-de-coco com as moças e os rapazes. A única festa que 
eu ia era na casa de farinha que não era grande, mas tinha o 
terreiro de 20 metros ao redor. Existia música só para homens e 
outras só para mulher, eu deixei de cantar depois que meu pai 
morreu”.  

 

Com relação ao presente, ela se coloca como se a tecnologia 

tivesse “engolido” a festa: “hoje em 3 ou 4 horas, já terminou de raspar, 

com o motor é tudo mais ligeiro, pois a gente  contrata um trabalhador para 

ajudar. A não ser quando é de meia, aí a gente planta uma tarefa de 

mandioca e dá ao dono da casa de farinha, ele arranca, leva para casa de 

farinha, faz a farinha e a gente divide”.  

No período da farinhada, sai: 

 

 

 

Ô seu  Ervano,  nós  quer  beber já, 

A  cachaça  na  garrafa meu Deus o 

que estará a fazer já, 

Quem  tá cantando não bebe, quem 

tá por fora, bebendo já. 



Na raspagem  quando a mandioca acaba: 

  

Ô  lira, a mandioca se acabou, 

Você pranta mais não bota  

Dois cachinhos de fulô 

 

O senhor Louro (93 anos) descreveu o processo tradicional com 

riqueza de detalhes, sobretudo da atividade de moagem manual: “... quando 

acabava de raspar metia no rodete que era uma bola de ferro dentada de um 

dedo de espessura entre uma serra e outra. Essa parte era pregada em um 

banco de madeira e em cada lado por uma engrenagem onde se colocava o 

reio, tiras de couro que eram impulsionadas pela roda grande. A roda 

grande era composta por duas manivelas e só os homens se encarregavam 

desse serviço. Depois que a mandioca já tinha transformado uns raspavam 

e outros ralavam, nesse momento cantavam tirando os versos:  

                                               Na barra do dia, 

O dia amanhece já, 

Sou eu, minha rosa branca, 

Minha rosa branca, 

Minha rosa é branca. 

 

Pega essa nega 

e queima, 

Ô nega, ô nega, ô na... 



Domingueira assim, 

                       Vou atrás 

 De uma flor 

Lá no meu jardim 

 

Da tua casa pra minha 

É meio sarto de cobra 

Deus me livre 

Que eu não chame a tua 

Mãe por minha sogra 

 

Cravo branco no cabelo 

Todo mundo quer cheirar 

Quem é dono não ciúma     

Quem não é quer ciumar  

Segundo o senhor Louro, “conversava de tudo na casa de farinha, até das 

mulheres erradas (prostitutas), dos namorados, de tudo mesmo”. 

Usando como base  os depoimentos de Dona Josefa  Timóteo, as tarefas 

da  farinhada eram realizadas somente por  adultos; mas as mocinhas, por 

divertimento, tinham nessa atividade momentos de brincadeiras e paquera,  pois o 

trabalho  durava até uma semana, de segunda a sexta- feira, da madrugada até o 

pôr do sol. Assim tinha trabalho e lazer e não se passava fome com os filhos, visto 

que guardava uma parte e a outra se  vendia.  

Coro 



Para Dona Helena há dois tipos de farinhada: a primeira, que ela 

considera uma diversão, pois está entre família, não tem horário para cumprir e é 

para o próprio consumo;  a segunda é o momento de estar  com família e em que há 

mais trabalhadores contratados; nesse caso se tem pressa porque esta-se pagando 

o trabalho, e também pelos serviços oferecidos  de transformação da casa de 

farinha, que ela designa comercial. 

A farinhada é feita pela família; todos arrancam (colhem a raiz) 
e depois raspam, um ou dois dos filhos ralam-na no motor, 
colocam na prensa, enquanto seca. Chega a hora do almoço, 
todos almoçam e retornam, pois pra gente é uma  
diversãozinha,  porque não é obrigado a gente chegar cedo e 
no verão a gente está parado. 

 

A farinha comercial é produzida pela família e também em que se 

contratam trabalhadores, que chegam cedo para não perderem tempo. O  processo 

é o mesmo, a diferença é que eles já vêm tomado café e na maioria trazem o 

almoço para não ter que ir para casa mais tarde porque se não levam uma a duas e 

trazendo já come aqui mesmo, e na hora do almoço é por turno, vão três e ficam 

três.  Às vezes eu forneço o almoço, uma comida leve  pra não demorar. 

Nos dias atuais, ainda se faz farinhada com toda a família no município de 

Nossa Senhora de Lourdes, sertão de Sergipe, mas nos municípios que se localizam 

no centro do Estado, onde se tem uma produção comercial, não se pode trabalhar 

com os filhos menores porque se diz que está explorando a criança. E o que rege a 

agricultura familiar? Não é que os membros da família (filhos) possam participar da 

produção familiar e usufruir dos seus benefícios? 

 

 

 

4.3 Processo Moderno de Transformação  



O  moderno não se caracteriza apenas pelo uso da máquina, mas 

sim pelo avanço e pelo recuo da técnica e do saber-fazer que parte do 

artesanal de consumo próprio e local. Para uma produção em grande escala 

(quantidade) para acompanhar o mercado e os programas  que são 

implantados por instituições financeiras através das políticas públicas que 

se inserem no campo brasileiro. 

Segundo Andrade (2002, p.13), 

o processo evolutivo é produzido e alimentado tanto por insurgências 
como por ressurgências, daí não se poder excluir duas faces do 
moderno: a tradição e a renovação. O processo é um verdadeiro vai-
e-vem entre inovações que se incorporam a ele e de volta ao 
passado que serve de base, de estrutura ao mesmo. 

E que  

 (...) a agricultura é uma das atividades fundamentais da 
humanidade e que dela depende, entre outras coisas, a 
alimentação de que o homem necessita, devemos analisar os 
processos agrícola e agrário brasileiros, voltados para a 
evolução que os acompanha. 

 

O processo de  industrialização da agricultura  brasileira não é 

somente  a intensificação do consumo de bens intermediários, mas também 

o momento em que a indústria" (...) passa a comandar a direção, as formas e 

o ritmo da mudança na base técnica agrícola" (KAGEYAMA et al., 1990, p. 

122). A agricultura, nesse raciocínio, passa a ser um critério no ramo da 

indústria, comprando insumos e vendendo matéria-prima para a 

agroindústria processadora.  

              As  estratégias de que o Estado se utiliza  servem para produzir o espaço 

geográfico e ao mesmo tempo para a expansão do capital, uma vez que a melhoria 

da qualidade de vida no campo e, conseqüentemente, na sociedade,  perpassa por 

uma política  intervencionista do capital.  

O  Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

(DEAGRO), presta assistência aos programas estaduais como o acompanhamento 

às casas de farinha construídas e financiadas pelo PRONESE e inclusive ao 



Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura  Familiar (PRONAF), que 

veio para o fortalecimento da agricultura familiar , mas com o intuito de introduzir o 

agribusiness para substituir a agricultura tradicional. 

Segundo informações do boletim Agropecuário de 1993, a base 
sócio-econômica  do Estado  destacou a mandioca como sendo a 
mais importante cultura no setor agrícola.   E que em 1980 houve 
uma produção de 402.000t de mandioca e apenas 4.800t foram 
transformadas em fécula. Assim constataram que havia necessidade 
da implantação de um projeto que organizasse a produção de farinha  
que é base alimentar da mesa nordestina (Boletim Agropecuário – 
Abril de 1993 – EMDAGRO)  

Sendo assim, cria-se pela EMATER-SE e/ou EMDAGRO, e na atualidade 

DEAGRO,  o Projeto Casa de Farinha Comunitária, com os seguintes objetivos: 

Promover o exercício da participação e organização da produção 
com vistas à promoção do desenvolvimento comunitário;  Contribuir 
para melhor estabilidade do preço do produto no mercado; Reduzir 
os custos de produção da farinha e melhoria da sua qualidade e 
rendimento; Racionalizar o processo de produção da cultura, do 
plantio ao produto final. (Boletim Agropecuário – Abril de 1993). 

A ação da EMDAGRO foi atender à população com 42 casas de 

farinha existentes nos mais diversos municípios, construção  e  instalação  

de  equipamentos (prensa sem ser de cocho, forno com bacia de barro a 

pedido da comunidade e ferro, o ralador,  as peneiras e os cochos em 

madeira com rodinhas). Beneficiou 828 famílias que eram desprovidas de 

casa de farinha e que por isso torna-se mais caro fazer na casa do “vizinho”, 

pois teriam que transportar as raízes para os locais o que fazia os 

agricultores perderem sua produção de  mandioca porque não tinham onde 

transformá-la conforme quadro  2  na  página 79. 

Os equipamentos das primeiras casas de farinha  comunitárias eram 

diferentes daquelas que já existiam na comunidade. O  intuito foi beneficiar as 

famílias para fazer a farinha como também facilitar a produção e ao mesmo tempo 

produzir mais, não  só para consumo como também para mercado; por essa razão a 

tecnologia foi acrescida e diferenciada nos equipamentos, como mostra a figura 17. 

 



 

Figura 17: Prensa com Grade 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006   
                                                         São Domingos/SE 
 

O ralador de gavetas (figura 18), uma inovação, foi criado para reduzir o 

número de acidentes nas casas de farinha.  

                           Figura 18: Ralador em Gaveta 

 

 

 

 

 

b) 



 

                                                     

QUADRO 2 

Casa de Farinha comunitária 
 

ESCRITÓRIOS 

 

MUNICÍPIOS 

 

COMUNIDADE 

 

BENEFICIAMENTO (n.º) 

ARAUÁ Arauá Cambota / Casa Caiada 44 

BOQUIM Boquim Meia Légua 20 

ESTÂNCIA Estância 
Aracas/ Col.Estancinha / 

Col.Vertente 

 

53 

 Indiaroba Preguiça 28 

 Sta.Luzia Col.Saguim 38 

ITAPORANGA Itaporanga Col. Sapé 49 

  Col. Tejupeba 34 

SÃO CRISTOVÃO São Cristóvão Caípe Velho / Cardoso 101 

SALGADO Salgado 
Cabral / Grotão / Quebrada III 

/Tombo 
41 

UMBAÚBA Umbaúba Eugênia/ Matinha  19 

 Sta.Luzia Imbé 22 

CARIRA Carira Baixa Grande 6 

FREI PAULO Frei Paulo Catuabo 17 

RIBEIRÓPOLIS Ribeirópolis Marias Pretas 27 

COOPERTREZE Lagarto 
Col. Poção/ Juerana /Pau 

Grande 
28 

ITABAIANINHA Itabaianinha 
Campinhos/ Diamante/ Pedra 

de Légua/ Saco da Rainha 
58 

SALGADO Lagarto 
Curralinho / Mariquita de Cima 

/ Quirino /Tanque 
59 

RIACHÃO DO DANTAS R.do Dantas Olhos d'água 23 

SIMÃO DIAS Simão Dias Cumbe 28 

TOMAR DO GERU Cristinópolis Col.Cristinópolis 23 

AQUIDABÃ Aquidabã Cajueiro dos Potes 43 

 
Gracho 

Cardoso 
Ponto Chic 11 

JAPARATUBA Japaratuba Sibalde  18 

 Pirambu Alagamar 16 

a) 

Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006      Malhador/SE   
         a) Parte Externa e b) Parte Interna 



NEÓPOLIS Pacatuba Rancho 22 

Fonte: ASPLAN – Assessoria  de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
NUESTU – Núcleo de Estudos Agropecuários / Boletim Agropecuário – Abril de 1993.. 

Nesse caso foram investidos os recursos do próprio Estado para 

direcionar as ações comunitárias, mas também  a produção da 

transformação dos tubérculos, segundo o objetivo da EMDAGRO que foi 

“racionalizar o processo de produção da cultura, do plantio ao produto 

final.”  

Na atualidade têm-se dois programas atuando na zona rural do Estado: o 

PRONAF, criado pelo “decreto 1.946, de 28 de junho de 1996, que tem como 

modelo de organização  da produção agropecuária na qual predomina a interação 

entre gestão e trabalho, a direção do processo produtivo pelos proprietários e o 

trabalho familiar complementado pelo trabalho assalariado”. (NEVES 1998, p. 139). 

Esse programa de abrangência federativa dentre as suas linhas de crédito possui 

uma que está ligada aos municípios para construção com equipamentos e reforma 

com equipamentos e reforma de equipamentos em casas de farinha, como também 

para compra de equipamentos; e o PRONESE, que é um Plano de Gestão 

Ambiental do Projeto de Combate à Pobreza Rural III,  com investimentos do  Banco 

Mundial tem construído e equipado casas de farinha para “as casas de farinha, nas 

quais foram projetados tanques de recepção do resíduo do processamento da 

mandioca, com aproveitamento da tapioca” 27.  

Assim, as políticas instituídas pelo Estado não têm interesse apenas de 

“desenvolvimento” (grifo nosso) rural brasileiro, não de acabar com o camponês, 

mas incentivar a permanência da pluriatividade28  e de uma falsa reforma agrária 

para esquivar-se das responsabilidades com os camponeses  e com a agricultura 

familiar. 

                                                 
27 www.pronese.se.gov.br 
28 Paulo Roberto R.Alentejano, dá uma explicação sobre esse termo, e menciona em seu texto 
Pluriatividade: uma  noção válida para a análise da realidade agrária brasileira, colocando que a 
ênfase dada ao termo foi errônea porque os critérios utilizados pelos europeus estava dentro de uma 
expansão  urbana com o intuito de uma maior exploração da força de trabalho e não “(...) há os que 
julgam que o campesinato sempre foi pluriativo e, portanto, o que se estaria vendo hoje é um 
refortalecimento de uma prática histórica que, durante um determinado período, havia sido alvo de 
tentativa de eliminação, com o incentivo à modernização e espacialização dos agricultores familiares”. 
(1999,p.148)   



As casas de farinha comunitárias são construídas em alvenaria com piso 

cimentado e os equipamentos são: a prensa com grades de separação para agilizar 

a secagem da massa, ralador, motor a gasolina, cochos e tacho de ferro. Na  

atualidade os fornos já possuem a haste de torrefação. Essas casas de farinha 

funcionam em sistema de cooperativa ou associação; sempre há pessoas 

responsáveis  pelo estabelecimento.  

O agricultor paga a gasolina e certa quantidade de farinha para a 

manutenção  e pela  utilização  das dependências da casa de farinha. E na maioria 

das vezes o lavrador paga por fora uma pessoa para usar o ralador e a outra para 

mexer. E é por isso que a maior parte dessa produção vai para o mercado, pois 

guardar a farinha para o consumo se torna inviável pelo custo de produção. 

O senhor Antônio é beneficiário do PRONAF individual. Embora esse 

programa não tenha financiado sua casa de farinha, mas o seu depoimento é 

significativo.    

A casa de farinha do senhor Antônio foi construída há 14 anos, toda em 

alvenaria com piso cimentado, cujos equipamentos são todos modernos. No 

entendimento dele a farinhada começa: 

desde o plantio da mandioca, que passa por um período de um ano a 
um ano e meio para começar a colheita. Daí se arrancam e 
transportam as raízes  em uma carroça de sua  propriedade para a 
casa de farinha; os atores sociais descascam; vão para  o ralador, 
depois para a prensa (figura 19) para   comprimir a massa,  tirando a 
manipueira. Para  este líquido tem um pequeno tanque de recepção, 
o qual será fundamental para o armazenamento da tapioca; coloca-
se a massa enxuta no ralador aí já sai pronta para o forno.” (figura 
20) 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 19: Prensa elétrica 

 
              Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006      Malhador/SE.  

 

Foto 20: Forno Elétrico 

 

 

 



                                    Foto: Maryane Meneses Silveira, 2006                Malhador/SE.  

 

O dono dessa casa de farinha  afirma que “o maquinário só veio facilitar” 

a produção, mas que acha que a farinha de “ antes era melhor porque a farinha 

desse tipo de forno que tenho aqui fica dura. E o período melhor é entre outubro e 

novembro que as raízes estão enxutas; quanto mais secas maior a quantidade de 

farinha” .  

Eu como, agricultor e produtor familiar, faço um protesto por que a 
minha família era o meu braço direito e esquerdo, pois com a 
esposa, filhos e filhas constituíam o planejamento para o trabalho 
agrícola do sitio. o governo faz cada programa, o PETI, eu não 
concordo, o Estado cria cada coisa que impede das crianças 
trabalharem e depois vão encher a FEBEM, por que vão pra escola e 
depois vão  fazer o quê? Os pais recebem R$ 15,00 (quinze reias) e 
se acomodam e os filhos ficam perambulando nas calçadas e nas 
esquinas... 

 

O senhor Antônio, dono de um sítio em Malhador/SE, é um agricultor que 

sempre trabalhou com a família, inclusive sofreu algumas sanções por colocar seus 

filhos menores para  auxiliá-lo nas tarefas do sítio, pois ele acredita que se ele pode 

ensinar  a outras pessoas porque não aos seus filhos a mexer com a terra  como 

também  nas farinhadas?  “A minha família participava das farinhadas comigo, mas 

hoje contrato dois trabalhadores temporários através de contrato, pois tive 

problemas com meus filhos porque eles eram menores de idade e não podiam 

trabalhar comigo; inclusive na época a Profa. Alexandrina me ajudou, mostrando  aos 

fiscais do programa PETI que meus filhos estudavam e só me ajudavam quando 

chegavam da escola. Constitui a minha família trabalhando na casa de farinha do 

meu sogro, que ia namorar e descascar a mandioca.” 

 

 
 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado permitiu compreender a tradição como um território 

dentro da farinhada que ora é trabalho de produção familiar, ora uma festa simbólica 

quando se presentificam ritos, mas também a simplicidade e a afetividade do 

agricultor enquanto ator social.  

A  produçao de farinha é conhecida como a festa da farinhada  através de 

um multirão  da família, dos compadres e vizinhos que se reúnem desde a limpa da 

mandioca até os produtos finais (farinha e tapioca) em que  eles trocam 

experiências, dando manutenção ao  espaço social compreendido como espaço 

vivido articulado pela história  e a cultura, produto da identidade do grupo.   

A farinhada não é só produção de farinha; é uma conseqüência do 

entrelaçamento de pessoas da família, de compadres e amigos que se reúnem para 

o trabalho  e que, nesse momento,  há como único intuito  passar o dia na farinhada 

das Marias, das Carmosas, dos Ervânios e de outros tantos agricultores (atores) que 

fazem a diferença no simbólico e na identidade de cada um. 

Na farinhada, os agricultores se sentem de forma prazerosa quando estão 

na companhia da parentela e dos amigos conversando, trocando idéias sobre as 

plantações - se  a mandioca   está no período de arrancar para fazer farinha, ou não; 

se o feijão já bateu, ou se já virou o milho29 -. Fala-se sobre os filhos que moram em 

outro Estado, sobre os políticos do local; se o gado está bom de leite, qual que 

apartou e se acertam para uma nova visita para ver o gado. Esse é o espaço vivido 

de cada um deles. Como diz Castells (2001:23-24), identidade é um processo 

histórico e geográfico constituído pela memória coletiva, fantasias pessoais, 

instituições produtivas e reprodutivas, revelações religiosas e dos aparatos do poder.   

                                                 
29 Depois que o milho já está maduro e que o agricultor não vai usar todos as espigas, ele dobra o pé 
do milho para não ressecar os grãos. 



A Farinhada é também uma atividade de trabalho com características 

festivas, pois os atores sociais se divertem na raspagem da mandioca, quando se 

contam estórias, tendo em vista que cada um tem algo a dizer sobre os assuntos 

que são sugestionados pelo grupo. Isso acontece nos arredores e dentro das casas 

de farinha com cantorias acompanhadas de bebidas quentes para animar os 

homens, as mulheres e seus filhos que se reúnem para contribuir com sua força de 

trabalho. Nesse contexto, afirma-se o desprendimento da força de trabalho dos 

atores sociais (homem, mulheres e jovens) para transformação da matéria-prima em 

farinha como também os quitutes de mandioca30. 

No espaço da casa de farinha  visualiza-se a apropriação do espaço 

através da farinhada pelos dos atores tomando posse das instalações da casa de 

farinha, por meio de um contrato de aluguel entre o dono da farinhada e o dono da 

casa, em que ambos têm um controle limitado, o primeiro domina tudo, com exceção 

do uso do ralador que é feito pelo dono do estabelecimento. Ora, sem a trituração da 

mandioca não  se faz a transformação da matéria-prima; portanto, não tem farinha 

nem tapioca. 

A construção simbólica que se processou no território da farinhada produz 

imagens que, projetadas nas mentes dos atores observados, tomam significados 

diferentes, pois estão intrinsecamente relacionadas à dimensão subjetiva de cada 

indivíduo, que recebe influências do meio e da sociedade na qual se encontra 

inserido. Isso nos leva a pensar que o espaço social não é neutro (Fremont, 1980). 

Com efeito, a hierarquia, a distribuição de conhecimentos e relações de trabalho 

foram identificadas através da materialidade do espaço, seja no trabalho para viver, 

ou no trabalho em que ele acredita.  

Na farinhada também se encontra,  além do trabalho solidário, o labor sob 

pagamento material que pode ser no tirar a tapioca e em uma certa quantidade de 

farinha. Também foram identificados aqueles que estão pagando com trabalho a 

ajuda que foi recebida na forma de trabalho.  

Nesse espaço, os agricultores são eles mesmos que se identificam com o 

que estão executando. É como se a transformação fosse uma extensão do cultivo da 
                                                 
30 FREYRE, Gilberto, Região e Tradição, Gráfica Record, Rio de Janeiro, 1968, p. 206. 



terra, e, nesse sentido, o senhor Antônio de Malhador e o Senhor Louro de São 

Domingos afirmam que a farinhada começa no plantio da maniva porque vai 

depender do trato com a roça  em que irá colher boas raízes para uma maior 

produção. São essas técnicas e os ensinamentos que na maioria das vezes são 

socializados pelos mais velhos que elucidam a importância do trabalho, seja de 

forma tradicional ou moderna; por isso que a herança está vinculada à tradição. 

A farinhada se repete todos os anos no verão e em quantidades variáveis 

nas diversas casas de farinha. Nesses momentos, as pessoas fazem as mesmas 

atividades, mas o critério está na divisão de trabalho em que as mulheres é quem 

raspam; vez por outra alguns homens também executam a mesma tarefa.  O modo 

de segurar a raiz  para tirar a primeira parte da casca, quem vai estar do lado para 

receber e pegar na parte descascada para não sujar a mandioca repete-se os 

passos de algo que é intrínseco à farinhada e que os mais novos vão aprendendo 

com os que têm mais experiência através da explicação oral e da observação da 

prática dos mais habilidosos. Assim, a tradição do fazer da farinha e do beiju que já 

vem sendo passada de geração a geração é uma tradição inventada (Hobsbawm, 

2002). 

A tradição enfatizada neste trabalho provém da cultura indígena que deu 

forma de utilidade aos tubérculos através da farinha d’água e a raspa, além da 

fabricação de utensílios com cipós das árvores do seu habitat como também  da  

contribuição da cultura portuguesa por intermédio da adaptação dos artefatos, 

introduzindo a prensa, o tacho de ferro e o rodete.  

O entrelaçamento das culturas não acabou com os costumes indígenas 

nem com os hábitos tradicionais portugueses, pois os poucos índios  existentes hoje 

ainda fazem a farinha a seu modo. Da tradição portuguesa observa-se 

posicionamento da casa de farinha na propriedade, mais especificamente, na 

maioria dos casos, no fundo do quintal e, de contemporâneo, o uso mostrou. Os 

demais artefatos e processos ocorreram da mesma forma que os descritos no século 

XIX. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a introdução de novas tecnologias 

não acabou com a tradição da farinhada, permanecendo funções, ritos e cantos no 



contexto da reprodução da agricultura familiar, ressignificando a farinhada nos 

tempos atuais. 

Já com relação às casas de farinha comunitárias e totalmente 

mecanizadas, a abordagem de reprodução de agricultura familiar extrapola os limites 

da abordagem cultural deste estudo, visto que se insere somente no âmbito de 

produção, ou seja, de uma requalificação produtiva. 

Os  nós  das culturas indígena e portuguesa foram “amarrados” para dar 

sentido ao agricultor familiar, produtor de farinha, demonstrando o entrelaçamento 

da construção permanente de teias de significados que dão sentido ao presente e às 

experiências passadas, isto é, que constroem a cultura (Geertz, 1989). 
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ANEXO A 
   

Roteiro de Entrevista  - Município/SE _________________ 

 
I - Obtenção da matéria-prima: 
 
a) Quem produz a mandioca?           
________________________________________________________________ 
b) De onde vem a mandioca que vocês vão utilizar na farinhada? 
________________________________ 
c) Como é o transporte da mandioca ou macaxeira para  a casa de farinha? 
___________________________________________________________________ 
 d) Quantos quilos em média se gastam? 
_____________________________________________________ 
e) Têm alguns problemas para transportar a matéria-prima? 
____________________________________ 
 
II - Espaço  
 
a) Quem é o dono dessa casa? 
___________________________________________________________ 
b) Como é o pagamento? 
_______________________________________________________________ 
c) Pode usar todos os instrumentos? 
________________________________________________________ 
d) Quem paga a manutenção da casa? 
_____________________________________________________ 
 
III - Os Sujeitos  (Sociais) 
 
a) Você é agricultor? __________________, Por quê? 
_______________________________________ 
b) Quem  são as pessoas que circulam na casa de farinha? 
____________________________________ 
c) Quem são os donos da farinhada? 
_____________________________________________________ 
 
d) São os donos da casa de farinha? ______________Se houver , como é o   
                
pagamento?_____________________________________________________ 
 
e) Quem manda na casa de farinha, na hora da farinhada? 
______________________________________________________________ 
f) Qual é o grau de parentesco das pessoas que trabalham na casa? 
_______________________________________________________________ 
 
g) Todos que estão na casa  são agricultores? 
______________________________________________ 
h) As mulheres fazem o mesmo serviço dos homens e crianças? 
_______________________________________________________________ 



 
i) Quem faz a refeição para todos que trabalham na farinhada? 
______________________________________________________________ 
 
j) Existe tempo para alimentação? 
_________________________________________________________________ 
 
IV - Rituais  
a) Quais são? 
__________________________________________________________________ 
 
b) Quem faz? 
__________________________________________________________________ 
 
 
c) Quantos são? 
___________________________________________________________________ 
 
d) Como faz? 
__________________________________________________________________ 
 
 
e) Em quanto tempo? 
__________________________________________________________________ 
 
V - A Transmissão: 
 
a) Vocês ensinam ?  Sim (  )  Não (  ) . A quem?  _____________________         
Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
b) De que forma vocês ensinam a fazer a farinha ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
c) É importante ensinar a seu  filho? 
______________________________________________________ 
 
VI)   Identidade: 
 
a)  Você gosta de vir fazer a farinha? ______, Por quê? ______________________ 
___________________________________________________________________ 
 
b)O que lhe traz a farinhada? 
___________________________________________________________ 
 

c)  No fazer d farinhada do que você mais gosta?  ________, Por quê? 
_________________________________________________________________
__ 

ANEXO B 



 
RETRATO DA FARINHADA 

 
 
LOCAL:__________________________________ 
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