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PREFÁCIO
ESTUDO de Souza Sarros sobre as cercas sertanejas possui o inestimável merecimento de
examinar um aspecto etnográfico da região nordestina de expressão originalíssima.

O

Desenhos de Luís Jardim e Percy Lau

As cercas do sertão pernambucano como em gera?
as de qualquer região pastoril ou agrícola nunca foram
objeto, creio eu, de uma análise semelhante,
A sua exposição examina-as à luz de mais de tim
atributo, ou seja, como elemento de limitação para domínios fechados, como simples balizamento de fronteira
entre propriedades, como aparelho de defesa para a
terra lavrada e cultivada, como um "facies" das condições mesológicas dos povoadores da região, cnmu
aspecto estético e arquitetônico, etc. Classifica os vários
tipos de cercas, examina detalhadamente os materiais
nelas empregados, a sua utilização, a sua duração, o seu
custo...
Muito embora o seu trabalho apresente ainda algumas lacunas, não se pode negar que é rico de informa
çÕes e de observações úteis para o conhecimento ría
ecologia regional, e as omissões se justificam, tratando-se de um assunto ainda virgem e original. Estão
— 3

faltando, por exemplo, ao seu trabalho explicações, de
certo modo, indispensáveis, a respeito das cercas de uni
ponto de vista universal, uma vez que omite certas
propriedades como, no caso da cerca de aveloz, a do ter
fisionomia semelhante à de pitangueira, do litoral, c à
dje buxo, européia, podendo ser cortada e simetrizada;
eu deixa de acentuar, por outro lado, quando traía do
aspecto arquitetônico das cercas, certas características,
sobretudo a paisagística,
O núcleo fundamental das suas pesquisas, entretanto, é a relação que existe entre as cercas e um grupo
social sujeito às grandes distâncias, chegando mesmo
a sugerir, quase poeticamente, que a. própria grande
distância deserta é uma cerca.
Nas regiõev que se ermaram pelas condições geográficas, cíimatéricas ou geológicas, como o sertão r.oidestino, a&sume particular importância a relação entie
o homem e a vizinhança do homem ou do animal, eníre
o homem e o número, daí a cerca surgir como instrumento e como símbolo de separação e desigualdade;
nessas grandes extensões a significação da cerca ou,
dizendo melhor, do fechamento, da isolação, asnume
caráter específico muito diverso do das regiões mais populosas e prósperas.
Souza Barros examina também o problema das
cercas sob esse aspecto menos descritivo e mais gersi,
começa mesmo por ele o seu estudo. Analisa assim a
operação de "apartamento" do gado como base e início
do "curral", como possível e conseqüente motivo da
4

instalação da cerca. O fato de observar este fenômeno
— que poderíamos chamar "interno" da separação —
pois se obtém simplesmente pela junção do gado que
se deseja apartar — já esclarece de modo definitivo
a origem topológica da cerca muito antes da sua expressão topográfica. Sobre o seu aspecto arquitetônico
o autor se refere muito sumariamente, mas ainda assim
salienta o sentido estético que presidiu à construção de
algumas delas, como as de pedra seca, as de aveloz,
e as de faxinas ou varas; as primeiras estão fortemente
associadas aos muros, aos muros de vedação das propriedades suburbanas e apresentam certos detalhes que
deveriam ser mais largamente documentados com fotografias; as segundas possuem um caráter paisagístico
indiscutível que poderá ser em qualquer tempo de utilização necessária no desmembramento ou remembramento da propriedade fundiária, em suas relações c/e
atividades agrícola ou pastoril; as últimas, com o emprego
dos ramos finos e retorcidos das árvores xerófilas do
sertão, exibem um tfançado "sui-generis" e dão a impressão de um espécime de espartaria gigantesca. Sobre este aspecto das cercas, que está incluído na arquitetura dos jardins, muito pouco se tem falado.
O trabalho de Souza Barros são páginas de microsociologia, e como muitos outros dessa espécie, nem
sempre julgados com o apreço que eles merecem, muito
embora nos dias que correm não mais se discuta o
valor da micro-história, e todos conheçam a extraordinária importância da micro-física.
A monografia termina com um anedotário sobre
cercas, e a sua relação com a vizinhança e a distância;

numa delas, um sertanejo define de maneira intuitiva
o espaço social, espaço em que a distância não se mede
pelo quilômetro, mas pela quantidade de energia locomotora, e ainda, em que a distância varia de grandeza
com o sentido em que se mede, tornando assim real unia
noção já existente na teoria dos espaços abstratos.

INTRODUÇÃO C1)

JOAQUIM CARDOZO
ocupação humana do Sertão começou com os
currais, com o criatório. Não foi a agricultura,
assim, a atividade principal, como nessa outra
área, a canavieira, mais próxima ao litoral. O criatório
tornou-se extensivo, com fins de comércio, corno já o
era a agricultura da cana de açúcar, de produção para
fora, de influência mais talássica, com essa marca pioneira de vocação oceânica que iria acentuar-se depois
em toda a economia do País. Desta maneira, a agricultura incipiente, nesses grupos pastoris, não era o único
recurso para a subsistência. Ao consumo da carne e do
leite se dava uma grande extensão. A farinha de mandioca e o milho eram usados sempre de mistura com
aqueles alimentos principais. O emprego de rapadura,
farinha e leite, de carne socada com farinha e rapadura,
a conhecida paçoca, o uso constante da coalhada, dos

A

C 1 ) Este trabalho está bas-sado num inquérito realizado nela
autor, na área sertaneja de Pernambuco, compreendendo trinta
municípios, há seis anos passados, ou seja, no primeiro semestre
de 1951. O retardamento da publicação deste material deve-se
a razões diversas. O levantamento foi efetuado num período em
qua as marcas de transição já eram muito intensas. Todavia,
ainda restava material abundante a lembrar a importância das
cercas nos traços ecológicos da vida sertaneja.
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_7

queijos guardados dentro da farinha ou em sacos e
malas de couro, fariam, dessa civilização primária, uma
civilização de tipo mais pastoril do que agrícola. O
largo uso do couro seria um índice desse tipo de cultura.
O sertanejo utilizaria esse material para todos os fins
de vivência: no preparo de camas, malas, bruacas,
mochilas, depósitos dágua, surrões, portas de casa, pequenas embarcações nas zonas junto aos rios, roupas,
sobretudo de uso dos vaqueiros, — os conhecidos gibões,
— arreios, cordas, enfeites e, até mesmo, de improvisados ataúdes na condução de seus mortos, acompanhando,
assim, o homem à sua "última viage".
O uso do couro ainda se estenderia a hábitos de
domínio e de liderança, rebenques usados pelo dono da
fazenda, uma quase espada ou uma maneira de exprimir
ctatus, rêlho para dominar os animais e o próprio homem, nos aspectos mais dolorosos de exploração do trabalho, ou para impor submissão. Redes tecidas de couro
ou feitas com panos de couro e punhos tecidos, chapéus,
alparcatas, aventais, perneiras, calçados, peitorais, embornais, montarias.
Esse o estado da cultura típica do Sertão, onde os
traços de uma ancestral proximidade com animais e
vegetais se afirmavam e se reuniam num equilíbrio
permanente. Mas não só a proximidade, a própria vivência; o homem, nas casas mais pobres, vivendo em
comum com cabras, porcos e galinhas, que se misturavam com os meninos e onde os animais eram criados,
às vezes, dentro da própria casa ou em puxadas, alpendres ligados ao corpo principal da vivenda. Casas de
8 —

fazenda ainda existem, hoje, com currais pegados, onde
o oitão funciona como um dos seus lados.
Era, neste sentido, que a cerca tinha uma força de
expressão e formava um traço ecológico na vida desses
grupos primários. Prolongava-se com as casas e se
estendia na paisagem, nos seus vários estilos de construção, onde os recursos naturais mais à mão, a pedra,
o pau, a ramagem, a folha, o garrancho, os espinhos, se
casavam com a inventiva do homem, com a sua luta
diária, com a terra, com o revestimento da terra, com
s'.e dificuldades e as incertezas da terra.
Na paisagem em que a cerca se incorpora, a vegetação é de tamanho reduzido e o próprio homern, a não
ser a cavalo, quase que não se alteia além do porte
de um desses anteparos. Nas casas, ainda hoje, são
cercas tapadas que formam as paredes, são "cercas"
horizontais que recebem os ramos, as folhas e as telhas
para a formação dos tetos rústicos. São, ainda, cercas
que se projetam, além da casa, para reter os animais tão
ligados à sua vida: cabras, bois, porcos, carneiros, aves.
Animais que se tornaram íntimos, que são "compadres"
t "comadres" dos donos, uns por serem de estimação,
outros por serem realmente "mães-de-leite'' da filharada,
em cujos peitos os meninos mamaram diretamente,
criando, com esses laços, srarus humano, umas quase
pessoas. Cabras que nunca se vendem, por esse motivo,
que morrem de velhas, só então entregando o couro às
varas. Velhos cavalos de campear, o papagaio falador.
E esses aspectos íntimos da casa, que têm para o
sertanejo, ainda hoje, importância central, ficaram chum— 9

bados ao dia-a-dia e continuaram vida em fora, em
outras intimidades distantes da casa, em novas exigências, dentro, porém, dessa limitação do espaço em que
hornem, animais e vegetais se encontram ligados tão
pròximamente, formando um só bloco, uma vida comum,
duramente construída.

Por que vivendo em espaços quase vazios, em que
a distância é limite — uma forma de fechamento, de
confinação; por que perdidas as suas choças e casas
de fazenda nas planuras e abertos, nas amplidões do
sem-fim, precisava o sertanejo de cercas? O seu pobre
criatório andejava solto, sem peias, esperando os encontros do fim de período, para o apartamento quando
mais avolumado, ou vigiado pelos vaqueiros nos seus
dia-a-dia de luta, no constante assuntar se alguma rês
deu cria ou morreu, ou se alguma cabeça mais espantada
ou mais ousada teria caído em algum poço perdido ou
em alguma vazante ou raro atoleiro.
E' que, no Sertão, a cerca tem, ainda hoje, aplica
cão diferente em relação às zonas de agricultura mais
intensa; no Sertão, ela protege, sobretudo, a pequena
agricultura dos baixios e das vazantes, das encostas
úmidas e das pequenas manchas mais agrícolas perdidas nos tabuleiros e chapadões. São estes trechos aproveitados para as plantações que o sertanejo tem de
cercar para que o criatório livre não invada, não faça
"destruições" e venha a comprometer as poucas reservas
10 —

alimentares que lhe advirão dessa incipiente agricultura.
Havia, também, zonas de agricultura mais intensa,
já de lavoura para comércio, como em trechos próximos
às serras mais agrícolas, para a mandioca, o feijão, o
milho e a mamona, onde se fez, entre as zonas de
plantio e as do criatório, separação mais profunda e
contínua, como a do chamado Vaiado do Araripe.
Essa prática de vaiado, em menores extensões, foi
seguida em outros trechos do Sertão pernambucano,
sempre com esse intuito de proteger a agricultura contra a invasão de animais, em zonas tipicamente de
criatório. Onde essa prática não foi seguida ou praticada em comum com os outros tipos de fechamento, a
cerca dominou toda a extensão, usando o sertanejo os
recursos que a natureza lhe oferecia, todo o material
próximo e aproveitável para a sua construção sem a
qual a sua subsistência não poderia ser assegurada.
Dai a variedade de tipos de cerca e a gama de
trançados no seu preparo, nos seus estilos, nos seus
modelos ou feitios. Pelo material, podendo ser de pedra,
tíe pau-a-pique, de faxina, de varões, de ramos, de garranchos, mistas ou, ainda, vivas, como as de aveloz,
macambira e gravata. Pelo íeitio e tessitura, a pique,
deitadas, de lance, cruzadas, suspensas (a parte trançada, para dar passagem às enxurradas), ou com base
de pedras (contra as pequenas criações) e depois arrimadas ao alto, de paus deitados, de ramos ou garranchos. Ainda, mistas, de plantas vivas e arame, ou tam— 11

bem tecidas de ramos ou com varas, em sentido horizontal e vertical.

f * *

A influência das velhas cercas, na ecologia da vida
sertaneja, vai perdendo, porém, essa expressão dominadora e de marca mais profunda da paisagem. Sente-se
que o seu firn está próximo, como elemento primordial
na vida do homem do Sertão.
Outras marcas de ocupação se impuseram, posterioriormente, às grandes distâncias sertanejas e estas
foram, sem dúvida, as estradas das Secas construídas
pelos governos locais ou pela IFOCS. Se o Sertão pernambucano não logrou maior número de açudes e de
barragens, com as chamadas "obras contra as secas",
uma coisa conseguiu essa área de sofrimento e das mais
duras contingências climáticas: foram as estradas. As
estradas que iriam assumir o papel de "general" na luta
contra o cangaço, tornando possível o afastamento dos
grupos ou o seu completo extermínio. Inútil que alguns
governadores e mesmo bisonhos tiranetes, arrimados a
Chefias de Polícia, quisessem ter o título de "vencedores
do cangaço". As estradas, permitindo o uso de caminhões, de veículos rápidos e da possibilidade constante
desses meios de comunicação, é que trouxeram nos
sertões longínquos do Oeste, com essa mudança no seu
fades, o aniquilamento do banditismo.
Velhas cidades perdidas nesse interior passavam a
ser encontradas em horas de viagem. De Arcoverde a
Serra Talhada, quarenta léguas, muitos dias de via-

gem. De Serra Talhada a Salgueiro, nem com muitos
dias de viagem. Os professores é juizes teriam de
viajar pela Bahia e entrar por Juazeiro.
A nova marca da paisagem, com as estradas, iria
tirando, assim, às pobres cercas locais, esse aspecto
primordial da sua importância, e espalhando através
das cidades ínvias do Oeste, os traços do quotidiano
comuns à área urbana de qualquer Capital do litoral:
os grandes postos de gasolina, as oficinas mecânicas de
consertos e, até mesmo, com a eletrificação, os refrigerantes e a banalíssima coca-cola, mais conhecida no
Sertão do que o guaraná frateU-vita ou os refrescos de
umbu ou de cajá...
q!

ÍJ!

íjí

Nesta invasão das distâncias, o próprio sertanejo
se sentia atônito, mas com nova penetração para aspectos relativos ao espaço, dando lugar a atitudes mentais como a daquela resposta que se tornou anedótica
dentro da área: Alguém indaga:
— Qual a distância daqui a Salgueiro?
E o sertanejo, responde:
— Conforme.. .
— Conforme, como?
— Conforme, moço, o seu meio de transporte. O
Sr. vai de jegue ou de caminhão?.. .
O fato se repete em outro flagrante de grande
sabor.
-- 13
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Rude sertanejo, ao saber que o Chefe de Obras
Contra as Secas foi à Capital de avião e voltou no
mesmo dia, comenta f ilosòf icamente : "Este mundo velho
está encolhendo" . . .

Só nos recessos das áreas de plantio, fora das rodagens, e nas fazendas mais pobres e mais afastadas encontrará o viajante, ainda, as velhas cercas do Sertão,
poéticas e caprichosas, marcando na paisagem essa ligação profunda, tão íntima mas tão primária, do homem
com o seu meio ambiente.
ÍJÍ

O aparecimento das estradas teria de emprestar
ao sertanejo outros anseios e de adormecer o seu apego
pela terra, conduzindo-o, pelo próprio interior, às zonas
mais afastadas do País, na realização das migrações a
grande distância, que as facilidades de comunicação
iriam imprimir às antigas "retiradas" no sentido do lito-

ral.
Com as estradas, outros materiais, como o arame
farpado, invadiriam a área, deslocando, de certa maneira, os primitivos elementos na construção dss cercas
o transformando esses artigos inírusos em dominadores
do espaço, sobretudo nas grandes fazendas.
Os cerqueiros, com a sua técnica quase artística,
iriam perdendo aquele amor pelas suas cercas, que eles
julgavam antes, não só vazadas separações para os animais, mas verdadeiras barragens, como naquela afirmativa do velho João Caiçara, narrada por Luís Jardim:
"Aposto com quem tenha gosto de perder
que se puserem minha cerquinha para servir
de paredão de açude, do outro lado a água que
verter é de orvalho".

14.—
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Mukerjee sentiu os problemas de ecologia em área
mais de economia primária, levando assim a conceituação de Haeckel, em História Natural, às reações dos
grupos humanos com o meio, sobretudo para aqueles
tipos de cultura onde os seus aspectos representativos
e de tradição tinham muito maior associação com plantas e animais, determinando as limitações ambientes
nas economias coletoras ou de agricultura primária ( 2 ) .
A elevação dos níveis econômicos e técnicos e a
supressão dessas limitações não podem surgir, diretamente, de um meio pobre. E' preciso levar os recursos
de outras áreas desenvolvidas aos recessos das áreas
retardadas ou que outras condições de técnica ou de
valorização dos recursos naturais possam ditar essa
transformação.
Não há, assim, desprestígio para o sertanejo nordestino em ter permanecido dentro dessas limitações
( 2 ) O emprego do termo, ecologia, sobretudo na chamada
sociologia americana, desviou-se, ou melhor, se estendeu
às
áreas das grandes cidades, podendo-se falar, assim, de uma
ecologia de área rural e de uma ecologia urbana, esta última
mais de interação social, numa quass deformação da sua concepção primitiva.

— 15

com o seu trem de vida insignificante, em termos de
riqueza. De ter conseguido apenas não desertar da área.
aproveitando-a como pode, com todas as restrições que
o homem de economia primária encontra nos ambientes
ásperos de vida, numa atitude de quase temor, de
respeito, de não completa segurança.
Essa atitude também foi comum a outras áre^s,
mesmo na Europa (Mezzogiorno italiano), nas áreas
das civilizações árabes e, até mesmo, em zonas de
alguns países, chamados maduros, de maior nível de
desenvolvimento. São limitações decorrentes das condições físicas da região, que não poderiam e não puderam
ser, até hoje, alteradas e dominadas pelos recursos do
próprio meio.
O desenvolvimento atual do Estado de Israel não
é endógeno. Técnicas, capitais financeiros e humanes,
máquinas e ajuda de toda espécie, estão sendo levados
das áreas mais ricas do mundo ocidental para o recesso
dessas velhas civilizações orientais.
O ciclo de vida das populações primárias em terras
sáfaras ou desertas, ou mesmo em áreas de calamidade climatérica, como a do Nordeste, é quase vetretativo. As dificuldades do meio restringem as possibilidades humanas, não lhes emprestando recursos para o
seu domínio completo. Só o planejamento do território
e o aproveitamento desses recursos em planos mais
regionais poderão oferecer ao homem novas condições
para sair dessa limitação, da rotina das atividades rudimentares .
16 —

Para romper essas restrições, no Nordeste, os estudos em bloco de uma Comissão, como a do Vale do São
Francisco, é que poderão influir extraordinariamente ( 3 )
Estudos em bloco, para a recuperação do rio e de seus
principais afluentes, para o aproveitamento dos recursos
naturais e humanos, para o levantamento das manchas
e áreas de vocação agrícola. Estudos, igualmente, sobre
a mudança das populações de certos trechos deficitários
para outros de melhor emprego na agricultura. Projetos
para remembrarnenío dos minifúndios e florestamento
dos trechos deficitários abandonados com espécies de
ciclo vegetativo rápido e que se possam adaptar facilmente ao habitai. Experiência com as culturas secas,
naquelas zonas onde esse tipo de plantio possa dar
resultado. Prospecção e estudo dos recursos minerais,
mas não só estudos, aproveitamento metódico dessas
reservas naturais que assegurarão ao Nordeste, com a
associação da energia elétrica, um futuro promissor,
talvez mesmo a sua presença definitiva e marcante na
economia nacional.
* *

Que significa a expressão currais tão repetida nos
quadros recuados da vivência histórica do Nordeste?
O cerco às grandes extensões, com a finalidade de rater
o gado, ou só a de apartar e recolher? Teriam sido os
( 3 ) A criação do Grupo de Desenvolvimento do Nordeste
abre outra esperança aos desejos de solução dos problemas da
área.
—- 17

rebanhos largados aos perigos de feras e às lonjuras do
sem-fim, sem nenhuma forma de controle? Em parte.
se tem notícia de que assim ocorreu. Há também
informações de que em toda a extensão do São Francisco, e mesmo até no centro do Piauí, foram os currais
pontos germinativos do criatcrio: uma choupana, as
peças de gado necessárias — um touro, novilhas e, às
vezes, vacas parideiras — procurando marcar, de forma
ainda incerta, no despotismo das extensões interioranas,
os pontes de ocupação do largo território ( 4 ).
Posteriormente, só se pensou em cercados para
animais junto ao litoral, onde a agricultura da cana e
as outras de subsistência, estas em muito menor extensão, ditavam o ritmo da economia. No Sertão, a criação
se faria sempre solta, indominada e os perigos de extravio e de ataques dos animais de presa, dar, onças sobretudo, trariam menores prejuízos do que o custo e a
preocupação de reter o gado dentro de áreas mais limitadas, sob as vistas dos campeiros.

A designação curral, portanto, fora do lançamento
inicial de pontos germinativos, teria exprimido sempre
a idéia do "apartamento" de animais, lugar onde se
junta o gado, ou se recolhe uma parte do mesmo para
tratamento, para desleitar, para protegê-lo de perigos.
Vacas com crias novas, sujeitas ao ataque de animais
ferozes e aos outros perigos da selva ainda indômita.
Talvez cercas extensas, mesmo vaiados, defendendo a
penetração do gado nos raros atoleiros e gargantas ou,
ainda, em pontos próximos às matas mais infestadas de
animais bravios, tivessem sido construídas.
Com o domínio do homem sobre extensões maiores,
e com as possibilidades da criação em zonas mais amplas e o afastamento gradual dos animais perigosos, o
criatório foi ficando inteiramente livre, a ponto de
ocorrer, ainda hoje, em certas zonas, essa coisa inacre
ditável: criadores sem terras, sem fazendas, morando
nas cidades e o gado, com os "ferros de sua marca de
propriedade", campeando solto pelos arredores. ..

Menor então o esforço de cercar as vazantes, os baixios úmidos, para a pequena agricultura de subsistência
dos vaqueiros e do resto do pessoal do criatório. Os
patrões, nesta época, estavam longe dos currais. Os
Garcias d'Ávila, da Bahia, tinham domínio sobre milhares de léguas. Os criadores de Pernambuco foram
levantar currais até no interior do Piauí.
(4) Por extensão, a palavra currais passaria, depois, a designar o próprio criatório: currais de vinte mil cabeças, sem
signifbar, no entanto, que todo o gado estivesse confinado por
cercas.
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TIPOS E DENOMINAÇÕES DE CERCAS
SITUAÇÃO inapelável dos grupos primários na
escolha de material para a construção da ca.^a
ou de elementos necessários à vida é a do aproveitamento dos recursos circundantes, daquilo que está
mais à mão. Se há preferência, é que mais de um
tipo do material existente poderá servir para os fins
desejados. As cercas não fugiriam a esse determinismo.

A

Com a abundância de pedra, o sertanejo teria de
usá-la, não só porque a madeira escasseasse em certas
zonas, mas também para conseguir obras mais duráveis,
evitando o trabalho de consertos e reparos que as
cercas de madeira exigem. Talvez, também, porque
alguns dos povoadores tivessem levado para os sertões
a técnica da alvenaria de pedra, tão comum a Portugal.
Belas cercas desse material ou mesmo oitões de casa
foram construídos no Sertão, comprovando um conhecimento mais íntimo do seu uso. Poderia, assim, o
aparecimento das cercas desse tipo ter sido ditado tanto
pela abundância de pedra como pela prática introduzida aí por "canteiros" ou mestres de obra que tenham
acompanhado as entradas para o Sertão.
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O outro material seria a madeira, não só o tronco
ou hastes mais grossas, mas também ramos, folhas, galhos, gai ranchos.
Foram estes, até que o arame, já em fase recente,
penetrasse a área, os recursos mais à mão e que estariam presentes em todos os tipos de construções desses
anteparos. À rnadsira e à pedra se juntavam, assim,
esses outros elementos básicos da vida dos grupos e comunidades sertanejas: o barro, as fibras, o couro e a
palha que, trabalhados e aproveitados de diversas maneiras, puderam constituir-se nos elementos comuns às
atividades domésticas e complementares tanto do nosso
sertanejo como de todas as civilizações primárias que
tiveram por base a agricultura e a pastorícia.
A cerâmica, os objetos de couro, fio e palha
serão encontrados em todos os núcleos sertanejos e são
comerciados em todas as feiras. Vasos e demais uterieílios domésticos de cozinha, de formas agradáveis, como
os potes e alguidares do município de São Caetano,
tão próximo da região que iria dar um ceramista, hoje
conhecido até mesmo fora do Brasil: Vitalino. Objetos
de couro, desde os magníficos chapéus de custosa fabricação até os arreios de animais, as alparcatas, estas
últimas pioneiras da indústria de calçados populares
que tem, em Caruaru, um dos maiores centros de sua
produção no Nordeste. O fio — das redes às rendas —
dos tecidos grosseiros e dos cabos mais "cheios" para
cabrestos aos cordéis, mas não só de algodão, também
de caroá, de tucum, de gravata, de macambira, de
carrapicho e, hoje, também da agave. A palha, e o seu

variado uso em esteiras, ern chapéus, em cabrestos, em
ventarolas, em forros e coberturas, como as de garrafas,
em portas e cortinas, em sapatos, em mantas para
cavalos, em assentos para cadeiras, em urupémas, abanos, cintos, atios diversos, panacuns e bolsas.
Junto ao fio e com emprego quase semelhante,
vamos encontrar um outro elemento vegetal usado diretamente e da maneira mais diversa, no interior sertanejo: o cipó. De utensílio de trabalho aos alçapões de
caça, algumas vezes no amarradio das próprias cercas,
tem o cipó um uso permanente e diário.
Tomem nota desses cinco elementos: couro, barro,
fio, palha, cipó, tão presentes no Sertão como as suas
cercas, os seus animais, a sua paisagem vegetal, ora
verde e acolhedora, ora tremendamente hostil e intratável .
* * *

O uso das cercas de pedra, denotando uma técnica
mais portuguesa na sua construção, faria suspeitar que
as cercas, em geral, foram também um recurso introduzido por esses povoadores. Oriundos r]e País pequeno,
de terra já muito subdividida àquela época, sendo, ainda,
os introdutores do gado e tendo os hábitos do seu tratamento, foram, com certeza, os portugueses, os iniciadores dos cercados, ora para o "apartamento" do gado, ora,
com a extensão do povoamento, para a segurança dots
roçados de subsistência. O município de Triunfo oferece, com o seu tipo de pequenas propriedades separa — 25
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das por cercas de pedra e aproveitadas, ao mesmo
tempo, na proteção ao solo, uma espécie de técnica
primitiva de terraceamento, grandes semelhanças com
certas aldeias portuguesas. Nesse município, mais de
três mil propriedades estão divididas por cercas de
pedra, marcando a paisagem de forma caprichosa.
O negro e o índio teriam influído mais na construção das cercas de madeira. O indígena já fazia, com
troncos espessos, as suas tabas e caiçaras. O conhecimento do arco e dos seus recursos iria ajudar mu!to
a tecer e a construir as cercas sem o emprego de amarrações externas.
As variantes no tipo de construção e nos nomes
estão sujeitas, porém, a essa poderosa capacidade da
imaginação popular. Muitos dos nomes designam a
mesma coisa. Mas, há um denominador comum, ora
técnico, da forma de construção, de dispor o material,
ora do nome do próprio material. Daí, a enorme variedade de designações, resultantes das inúmeras formas e maneiras de construção ou disposição desses elementos. Pode-se distinguir, assim, pelo material: paus,
pedras, espinhos, ramos, garranchos, tocos; vivas, de
aveloz, gravata açu, macambira, alastrado, palmatória
brava (quipá); mistas, de arame farpado e aveloz, de
folha de gravata e garranchos, de varas e ramos, de varas
e garranchos, de aveloz, arame e paus grossos, de aveloz
e paus grossos coroados com ramos e garranchos, de
estacas e arames, de pedra e paus grossos, de pedra e
tocos, de pedra e espinhos.
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Pelo tipo ou maneira cfe construção: pau-a-pique,
faxina, espera, trançado, dorme-em-pé, tesoura, forquilha,
coivara, declinada, cama no chão, cama, meia-cama,
meia-faxina, caiçara, encosto, travessão, meia-cêrca,
ramada, pedra dobrada, rodapé, arame com rodapé,
suspensa, deitada, camada, de lance, esbirro, baiana e
de vaiado.

As designações variam, porém, de zona a zona,
sofrendo, como já se disse, as influências da pitoresca
inventiva do povo. Em Serra Talhada e em toda a
região próxima se dá o nome de dorme-em-pé à cerca
de pique ou de encosto, pelo fato de serem as mesmas
construídas inclinadas (declinadas) . Aparece, igualmente, nesta zona, o nome coivara como designação de cerca
e que é, geralmente, empregado na indicação das queimas preparatórias para o lançamento dos roçados, prática muito condenada mas que não tem, todavia, ação
tão destruidora do solo como a permanente combustão
solar. Tudo faz concluir, porém, que esse nome se
origina da maneira de colocar a madeira em forma
de sebe, para atear o fogo das coivaras e que terminou por designar esse tipo de cerca. Em Flores,
as chamadas cercas de encosto tomaram o nome
de cercas de espera, mas a técnica de construção
é a mesma: madeira fincada ao longo de um sulco
(pequeno valo) tendo as pontas ligeiramente inclinadas
para fora da área cercada, com o escoramento de fc'quilhas e varões. Algumas desse tipo são feitas só ds
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forquilhas, reunidas umas às outras ou a intervalos,
e com a amarração de varões passados no seguimento
das bifurcações. O corte do galho na bifurcação é sempre feito de maneira irregular e, na colocação, o lado
mais comprido fica para fora da cerca. Em certas zonas
do Sertão baixo, as cercas de varão são também feitas de
forquilhas de duas alturas, recebendo os varões em du^.s
ordens e permitindo assim o trançado de varas ou de
paus mais finos para amarração.
As cercas baianas (em valos) são simples camadas
de paus de todos os tipos e de garranchos lançados
sobre sulco pouco profundo. Embora sejam mais baixas,
os animais pressentem os sulcos e não tentam atravessá-las .
Onde a agricultura é de exploração mais considerável que o criatório, foi se tornando comum o uso do
travessão. Este, muitas vezes, se estende por mais de
uma propriedade e tem o mesmo uso do vaiado, isto é,
separar a parte agrícola mais importante do criatório
livre. "Não é absolutamente uma cerca sertaneja, pois
é constituída somente por três varões entre estacas
comuns, sendo um rente ao chão, outro no centro e o
último no alto, amarrados por cipós".

Cerca mista, de pedra e paus trançados horizontalmente,
figurando uma "espartaria gigantesca". . .

28 —

CONSTRUÇÃO E ELEMENTOS COMPONENTES
DAS CERCAS
S elementos componentes das cercas, a sua armação, o seu arranjo, o estilo deste trabalho têm
grande importância. Ainda para as cercas melhores, não se trata de uma carpintaria, mesmo tô^ca
com o uso de grampos ou pregos, de furos e ajustamento
a espigas, ou de qualquer tipo de amarração, por meio
de arames ou de cipós.
A cerca é, antes, um trabalho de trançamento, de
equilíbrio, de composição simples mas engenhosa, con
seguindo, às vezes, certa graça no seu arranjo e disposição e, sobretudo, as condições essenciais de resistência
e durabilidade.
A expressão "levantar a cerca" tem, assim, um certo
rigor de terminologia técnica. Há na composição da
cerca qualquer coisa ligada ao meio ambiente, à forma
do material e aos próprios acidentes do terreno que o
simples olhar turístico não apreende. Há liames mais
poderosos, correspondendo à estrutura e vivência dos
grupos e às suas relações com o meio, às suas formas
de vizinhança, ou à ausência destas, que a etnograíia
cultural mostrou existir, no que toca a todos os povos

O
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dos estádios primários agrícola e pastoril. Cercas que
se acomodam ao terreno, às suas irregularidades ou que
são feitas para prevenir ações das forças naturais, das
trovoadas bruscas, das torrentes mais fortes. No caso,
por exemplo, da cerca inclinada (declinada) ou dormeem-pé, as forquilhas são fincadas nesta posição. Algu
mas cercas são feitas com o trançado sem começar
imediatamente do chão, parecendo saias arregaçadas de
mulheres que estivessem a saltar poças de lama. São
preparadas para resistir às enxurradas. Nas cercas
dorme-em-pé, como nas de cama, ou de cama no chão,
temos os verdadeiros tipos destinados a suportar a
incerta invernia e para os terrenos sujeitos a enchentes.
Realmente, no caso das cercas "declinadas", quandc as
águas não são muito fortes, em lugar de derruba f a
cerca, juntam ao pé da mesma, cujo ângulo de abertura
menor fica contra a corrente, maior quantidade, de detritos, de folhas e mesmo de terra, robustecendo o
aterro das estacas e forquilhas e, quem sabe, no intuito
ilusório de reter algumas umidade.
Naturalmente que a invasão de novos materiais
e de técnica mais fácil, com o uso de grampos de ferro,
vai alterando essas engenhosas combinações e tessituras,
concebidas como um todo, com a reunião de paus,
varas, ramos, galhos e vergônteas. Se a cerca é de
pedra, na sua construção não se usa argamassa.
E' a disposição do material — a pedra seca e o
repouso em equilíbrio — que lhe permite a estrutura, para desafiar as intempéries, chegando a durar, às
vezes, mais de 100 anos. Se é de madeira, são ainda

o equilíbrio, a espera, o esbirramento, a inclinação, a
tessitura, o emprego de varas, formando arcos entre
pontos de apoio, que lhe asseguram a resistência. Desta
maneira, a posição dos diversos elementos da armação
da cerca se pode acompanhar através das expressões
comuns por que são designados esses componentes ou
mesmo os próprios tipos de cerca. Para os componeníes:
esteios, forquilhas, encosto, poste, mourão, estaca, estacade-estica e estacotas. Para os materiais de trançar ou de
tecer: Varas, enxameio, ramos, vergônteas, varão de
enchimento, travessas, varões, varas de cama, ramadas,
garranchos. Para as posições ou tipos de cerca: cama,
lance, cama no chão, dorme-em-pé, ramada, arco. encosto, tesoura, torno, pique, deitado, escora, declinado
(inclinado), trançado, repiniquete, rodapé. E' com
esses elementos e as inventivas mais variadas que se
constróem as cercas. Uma quase arquitetura, para aqueles tipos mais caprichados. Um corpo que se tem de
levantar pelos próprios componentes, sem que se disponha do ferro, exceto na aplicação dos instrumentos
de trabalho: foice, cavadores, machados, facão e, às
vezes, picareta para abrir os sulcos. Nisto está o orgulho
dos cerqueiros: "A arrumação das cercas é sempre feita
por nós com engenho. E' a maneira de sujigar ou o emprego da forquilha, tesoura ou força de arco e o tecimento que as deixa em pé, para resistir a cabeça de
bicho".
Realmente, fora dos esteios e forquilhas que são
fincados no chão, tudo o mais é um arcabouço construído e levantado pelo trançamento e engenhosa dispo33.
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sição do material, sem o uso, na maioria dos casos, de
cipós e amarrações externas. Técnica, talvez, de velhos
cerqueiros, ou trancadores, ou faxineiros, como são eles
conhecidos, que vai ficando para trás, à medida que a
área vai sendo penetrada por outros elementos de progresso e de fixação humana.
Conhecidas as variedades dos tipos de cerca e o
material de sua composição, convém enumerar aqui as
mais comuns e a maneira geralmente seguida de construí-las:
Cerca de varas — E' armada sempre com varas
trançadas em sentido vertical. Algumas mesmo são
feitas em duas ordens e usando os dois sentidos de trançamento: horizontal e vertical. Os travessões são de madeira mais grossa colocados à distância de 50 a 60
centímetros de um para outro. Às vezes, os varões são
amarrados por travessões oblíquos que vão ficando por
baixo, à medida que o trançado avança.
Cerca de lance — Tem alguma coisa de comum
com a construção da cerca de varas. E' feita, porém,
com paus mais grossos, em trançamento quase sempre
horizontal.
Cerca de ramos, de ramada — Tecida com ramos
ou ramagens. Ficam, às vezes, perfeitamente compactas e são feitas de preferência, no inverno, para
aproveitar os ramos enfolhados. Os ramos são cortados
em tamanho uniforme. Ramos de alecrim, de marmeleiro, de quebra-faca.
Cerca de pau-a-pique — Feita de madeira grossa
« mais linheira, com travessões ou sem eles, mas quase
sempre com tesouras. A diferença das cercas de pau-a34

pique do Sertão é que elas são construídas sem o uso
de cipós ou grampos, o que faz aparecer os diferentes
tipos de encôsro, esbirro e tesoura, ou sejam, as formas
de amarração. Os paus são, em certas zonas, fincados
em sulcos. As pontas presas por cima, com varas trançadas .
Cerca de enchimento -— As estacas são fincadas
duas a duas, na largura da cerca, os pés confrontantes
e cruzando as pontas em forma de forquilha. Por cirna
das forquilhas, passam os varões de amarração para
não deixar fugir as estacas. O enchimento se faz com
paus de todas as qualidades.
Cerca de cama — (também de cama no chão) —
Estacas emparelhadas. Às vezes, a amarração por cima
é diferente; em lugar de cruzar recebe uni trançado de
varas.,
Cerca baiana — (comum, na encosta do Araripe)
— São feitas lançando paus de todas as qualidades in
clusÃve garranchos sobre sulco continuado, uma espécie
de Dequeno vaiado ou valo. Também são de armação,
colocando-se os paus no sulco e trançando-os, em cima,
com varas.
Cerca de pedras — Construída com pedras irregulares, em duas ordens conjuntas, o que dá uma largura,
variando entre 40 e 60 centímetros. Há algumas com
base mais larga, espécie de sapata, principalmente nos
terrenos inclinados e quando são usadas como arrimo
para terraceamento (Triunfo).
Cercas vivas — Cercas de aveloz, sobretudo. Também de gravata, de gravatá-açu, de quipá, de alastrado,
de macambira.
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As cercas de aveloz são mais usadas entre peque
nas propriedades, para demarcação. Pode-se dizer que
todos os minifúndios do Agreste e, hoje, do Sertão, estão
delimitados por cercas de aveloz. Quase sempre se
planta o aveloz, junto às cercas velhas, substituindo
assim um tipo por outro.
Vaiados — Os vaiados ainda comuns a certos municípios tiveram, sobretudo, na serra do Araripe, um emprego mais amplo.
Resultaram, sem dúvida, da falta de materiais mais
abundantes (madeira e pedra) para a construção das
cercas. Como o nome indica, trata-se de um fosso em
grande extensão, com largura nunca inferior a um metro. Na construção dos mesmos, as terras eram jogadas
para um só lado, elevando, assim, grandemente, a altura
de uma das margens e sobre esse talude se fixava, em
fila, plantas espinhosas, quase sempre macambira e
alastrado.
A amarração ou segurança das cercas, resultante
mais da forma de tecer ou colocar os paus do que de
amarradios externos, tem também suas cambiantes, de
zona a zona. Não fizemos, aqui, senão enumerar alguns
dos tipos que chegamos a ver e a documentar. Há,
também, municípios onde se faz uso de cipó e de folhas
de caroá para amarrar as cercas. Em Salgueiro e em
Serrinha. vimos cercas amarradas com caroá e cipó. Com
as cercas de arame farpado vai sendo comum o uso
do prego (grampos), sobretudo nas fazendas mais próximas de centros urbanos, ou nas mais prósperas.
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Cerca de trançado horizontal, com amarração em
arco.

MADEIRAS E PLANTAS USADAS
NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS

N

A escolha da madeira para construir as cercas,
há que diferençar entre as que devem ser usadas para o chão e as destinadas ao trançamento
e enchimento, para o ar.

As madeiras mais fortes, de âmago ou cerne duro,
têm a preferência para o chão: arueira, barauna, angico,
jurema preta, pau-ferro, carcará, marmeleiro maduro,
mororó, jurema de imbira, jurema-ferro.
Nas cercas deitadas ou cercas de cama usa-se todas
as qualidades de madeira, sobretudo os restos de coivara,
começando por uma base mais larga e terminando com
ramos, garranchos e galhos espinhosos. As cercas c/e
pedra, de menor altura, são também aumentadas ccn>
paus, garranchos e espinhos.
As varas para enchimento e faxina são, em geral,
de marmeleiro, quebra-faca, pereiro e catinga-de-porco.
As ramadas são de arbustos mais flexíveis, como o marmeleiro e o alecrim.
A cerca viva, de aveloz, está penetrando o Sertão
e nas zonas de maior subdivisão de propriedade, vai
ela estabelecendo marcas e limites ao minifúndio.
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Outras cercas vivas podem ser ainda encontradas, do
ccôrdo com o revestimento florístico da área.
Damos, a seguir, a variada denominação popular
das madeiras usadas na construção e preparo das
cercas, no Sertão pernambucano: arueira mansa, arueira
brava, mororó, angico, angico de umbigo, angico manso,
angico de bezerro, angico manjola, jurema, jurema
branca, jurema preta, jureminha, jurema de imbira.
quebra-faca, rama de boi, meixa, canafísíula, calumbi,
ameixeiro bravo, caracará, carcará, quebra-faca, frei
jorge, faveira, lagarteiro, banha, barauna, camondongo,
jatobá, castanheiro, candieiro, aveloz, tamboril, pereiro,
amarelo, caçatinga, visgueiro, mindiriba, sacatinga, alecrim, quipembe, juazeiro, canela de velho, canela tíe
ema, pau-ferro, pau de colher, pau d'arco, paucumbc,
pau d'ôlho, pau de urubo, pau-de-casca, umburana, umburana de cambão, umburana de cheiro, amugo de umburana de boi, espinheiro branco, espinheiro preto, palmatória, rasga-beiço, rasga-gibão, catingueira, catinga
branca, marmeleiro, escama-peixe, sete cascas (sete
casco), catinga brava, palmatória brava, umburana brava, tambor, timbauba, arapiraca, quixabeira, piaçaba,
craibeira, quipá, joão-mole.

"Cerca de pique", com dupla amarração
(Adotada usualmente para chiqueiro ae
bode)

Na serra do Araripe, as madeiras mais usadas em
cercas são: redondo, amarelo, faveiro, jatobá, sucupira,
visgueiro, lagarteiro, banha, mindiriba e pau-de-urubu.
Cerca de "pau em pé", com tríplice amarração horizontal, em arco
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NOMES E UTILIZAÇÃO DOS TERRENOS
CERCADOS
ODERÍAMOS distinguir, pela utilização, dois
tipos principais de terrenos, no Sertão, protegidos por cercas: os destinados ao plantio agrícola, naturalmente os primeiros a serem cercados com
o desenvolvimento da criação e os de utilização de animais, sejam para engorda, como revezas e mangas, sejam
os simples currais de apartamento ou de proteção.
Todavia, a cerca nem sempre fecha um polígono, deixando inteiramente separada uma área completa. Às
vezes, é simples travessão, como já vimos, entre duas
áreas, o que sempre ocorre com os vaiados.
Os terrenos destinados à agricultura, geralmente
de formação mais aluvional, são designados como
baixios, várzeas, e vazantes. Neles é que são lançados
os roçados e culturas de cana, feijão, milho, arroz, mamona, palmatória, mandioca, batata, amendoim, cebola,
e mesmo fruteiras, nos abrejados. Os terrenos altos são
chamados, comumente, chapadas, oiteiros, serrotes, tabuleiros, altos de pedra, altos de areia, barros e carqueijos.
Os úmidos, sobretudo nas encostas, são conhecidos como
m/nações. E as encostas, quando mais íngremes, têm
geralmente o nome de quebradas.

P
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O fato de serem os terrenos mais aproveitados, os
marginais de rios e córregos, quando não os próprios
leitos desses rios, dá lugar ao aparecimento da designação culturas de vazantes, feitas na entre-época das enchentes. Isto ocorre, comumente, em toda a extensão
do Pajeú, do Erigida, do Moxotó e dos inúmeros riachos
e ribeiros que avolumam esses três principais afluentes
do São Francisco.
Os terrenos arenosos, tabuleiros e chapadões são,
seguidamente, cultivados com mandioca. Quando há
sintomas de esgotamento passam a ser utilizados, em
rotação, com a cultura da palma, ou ficam reservados
para pastagens naturais.
As mangas são, às vezes, grandes cercados que já
serviram para plantações, quando não foram feitas especialmente para reservas de pastagem, utilizando-se, nos
dois casos, também para solta de animais, o que acontece sempre na época de escassez dos pastos. Em alguns
municípios, como Coripós, vimos denominar de mangas,
cercados com o fim exclusivamente de juntar animais,
ao contrário do que ocorre em outros locais, onde é
mais comum usar-se o nome revezo. O destino principal das mangas é, todavia, o de engorda e refrigério dos
rebanhos, nos períodos mais secos.
Existem mangas de grande extensão, cerca de 4 e 5
léguas de superfície, como as do Tara, no município de
Pedra. Estas mangas estão sendo cercadas, atualmente,
com arame farpado. Também é comum denominar-se
revezo a uma manga de menor extensão.
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Em alguns municípios situados na Caatinga, as
mangas menores são também conhecidas como soltas.
Em Afogados de Ingàzeira, o termo revezo é igualmente
usado para designar cercado pequeno para bezerros.
Os solos ruins e impróprios para a agricultura
recebem a designação de carrascos ou são referidos mais
pela cor: íerra branca, em toda a zona próxima a Afogadas de Ingàzeira.
Em Petrolina e em Salgueiro, nos trechos do Sertão
do São Francisco e do Sertão Baixo, os solos são quase
sempre sílico-argilosos. Os baixios e terras mais propensas a alagar, de argilas duras quando ressequidas,
têm grande preferência para as lavouras, por serem
muito férteis.
Os terrenos cercados, quase sempre úmidos, com
vocação comprovada para a agricultura, são, indiscutivelmente, os melhores, alcançando preços elevados. A
expressão terreno cercado tem, assim, um significado
próprio de qualidade, independente mesmo da sua valorização com as benfeitorias de cercas.
Também os terrenos aproveitados em mangas chegam a se valorizar grandemente, porque além dos cercados e pastagens possuem outras benfeitorias, como
pequenos açudes destinados a dessedentar o gado. As
mangas têm a finalidade de preservar, também, as
árvores forrageiras e ficam sempre revestidas de espécies herbáceas e arbustivas muito apreciadas, como o
velame-icó, a macambira, o grão-de-galo, o jerico, o muleque duro. Também nos lugares mais frescos, o muquem. Entre as árvores mais desejadas pelos animais
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e usadas como forrageiras, convém anotar: pau ferro,
pereiro, marmeleiro, umburana, arueira, umburana de
cambão, umburana de cheiro, caatingueira, jatobá, canela de velho, quebra-faca, pau-de-colher.
Ultimamente, já se começa a fazer cercado para
despejo. O gado, em certas fazendas, é levado a dormir
junto, para deixar os excrementos reunidos, em ponto
mais próximo das culturas.

A inventiva popular criou uma grande variedade
de designações para as terras e terrenos, ora pela natureza dos mesmos, ora pela ocupação, ora, ainda, pelos
acidentes. As terras de refluência, pela ação das águas,
formando largas planuras, são conhecidas como níveis
ou pratos: os níveis do Mirim.

grota, córrego, lagoa, baixa, corgo, salão, sorvedouro,
grotão, pedregulho, abrejado, acaátingado, fojo, capim,
capinzal, giz, gretado, atoleiro, pedrão, barranco.
Os preços de terrenos com pastagens plantadas são,
freqüentemente, mais altos que os alcançados pelos de
agricultura de subsistência. À época do inquérito
(1951), os preços de terra, em Afogados de Ingàzeira,
correspondiam aos seguintes valores por hectare:
Cr$

Terra agrícola — baixio (cercada) . . . .
Terra agrícola •— tabuleiro (cercada) ..
Terra de pastagens (plantada e cercada)
Terra de pastagens (natural)
Tsrra de caatinga (adjacente aos terrenos cercados)

3.000,00
1.500,00
4.000,00
1.500,00
l. 000,00

Estas estimativas do município de Afogados de
Ingàzeira, citadas isoladamente, representam, com muita
aproximação, a moda dos preços em relação aos demais
municípios da área do inquérito.

Convém registrar essa multiplicidade de designações dos diversos tipos de terrenos comuns às zonas
agrícola e pastoril, compreendendo-se nesta última, também os improdutivos:
Massapê, pedra, cercado, brejo, sítio, roça, ilha,
povoado, criatório, planície, alto de pedra, alto de areia,
bola, baixio, arenoso, argila, manga, roçado, represe
vazante, várzea, mato, barro, carqueijo, margem, rocha,
oiteiro, varge, areiusco, serrote, chapada, tabuleiro, chapadão, caatinga, carrasco, terra branca, areia, areião,
mangota, alagado, minações, terra seca, garganta, aluvião, prato, níveis, alagadiço, pedregoso, de trabalhar,
de criar, quebrada, broca, pastagem, solta, revezo, cerra,
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CUSTO E DURAÇÃO DAS CERCAS
LEVANTAMENTO e a conservação das cercas
é um trabalho sempre presente ao sertanejo.
O seu custo, a sua manutenção vai, cada dia,
participando mais das despesas a serem feitas com a
produção agrícola ou com o criatório.

O

Nas respostas obtidas sobre a duração das cercas,
muitas são mesmo contraditórias. Há os que respondem
por exemplo, que as cercas vivas de aveloz e as de pedra
são de duração infinita. Outros que limitam essa duração, mesmo com reparos, a vinte anos.
Usaremos, aqui, não a apuração média dos períodos de tempo indicados, mas o consenso de alguns
informantes mais seguros, de diversos pontos da área
estudada. Veremos, assim, de acordo com as informações obtidas, que as cercas de faxina ou de lanre
duram, em geral, entre oito e quinze anos; as mistas,
de varas e ramos, em média, dez anos; as de pau-apique vinte anos e mesmo mais, conforme o tipo de
madeira empregada, sobretudo nos esteios e forquilhas
que, sendo de arueira e de outras madeiras de qualidade, podem resistir muito tempo. Um esteio de
arueira pode durar mais de 80 anos, ou tem "duração

infinita". Quase sempre são reaproveitados em novas
cercas ou conservados, quando somente simples consertes eu reparos são realizados. As cercas vivas de gravata, macambira e quipá têm longa duração mas não
são de uso muito comum. Cerca que marca a paisagem,
hoje, em quase toda a extensão sertaneja, é a de aveloz.
Sua duração rivaliza com a de pedra. "Nunca se acaba",
diz o sertanejo. Informações mais prudentes são as de
que, com cortes repetidos e mesmo replantio, podem durar um período de 30 anos. As cercas de pedra são as de
mais duração. Há casos de cercas desse tipo, no Sertão,
com mais de cem anos de existência. Em Arcoverde e
Triunfo, colhemos informações sobre esse largo período
de duração de uma cerca de pedra.
Para os preços ou custos de levantamento das
cercas, as informações são mais desencontradas, o que
é natural. Estes preços decorrem mais de condições
locais e da influência dos preços de salários, em cada
zona do Sertão. Transcrevemos, para estabelecer esse
custo, as informações de quatro municípios, representando, cada um, as sub-zonas fisiográficas da classificação do IBGE.
Os preços aqui indicados se referem sempre ao
custo da mão de obra ou trabalho de fazer a cerca. Não
se leva em conta o material. Ele é abundante e o preço
do metro de cerca deve variar com as dificuldades de
conduzir o material ao local da construção. No caso
da cerca de pedra também não oferece maiores variantes: o Sertanejo consegue partir a pedra, sem uso de

pólvora ou dinamite, apenas fazendo sobre os lajedos,
grandes coivaras, e jogando depois água.
Preços para construção de cercas:
Município de Serr/ía (Sertão do Araripe)
Cr$

Cerca de pedra
Cerca de vara
Pau-a-pique
Faxina
De cama
Município de Triunfo

25,00
1,50
3,00
2,00
1,00
(Sertão Alto)
Cr$

Pedra
Aveloz
De varas ou faxina

4,00
0,50
2,00

Município da Serra Talhada (Sertão Baixo)
Cr$
Pau-a-pique
5,00
Faxina
3,00
Varas deitadas
2,00
Cerca de coivara
2,50
Cerca de pedra
5,00
Cerca de aveloz
2,00
Município de Petrolina (Sertão do São Francisco)
Cr$
Pau-a-pique
3,00
Ramo
2,50
Faxina
3,00
Dorme-em-pé
3,00
Ramo com rodapé de madeira
2,00
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Passagem, passo ou passador.

Outro tipo de passagem, passo ou passador.

PASSADORES, PORTEIRAS E CANCELAS
EM sempre os cercados sertanejos têm porteiras
ou cancelas. No Sertão, distingue-se a cancela
da porteira. As primeiras são feitas de madeira
semi-lavrada e emalhetadas entre si, depois montadas
em um mourão, de maneira um pouco inclinada, para
procurar, por gravidade, um outro mourão chamado de
batente ou batedor. O primeiro mourão é chamado de
suporte. Os mourões servem também de estacas de
estica para as cercas, sobretudo quando se faz uso de
arame. As porteiras de curral são constituídas mais por
mourões furados, a diversas alturas, e encimados per
uma trave superior "emechada" aos mesmos. Pel<~s
furos correm varões de lado a lado, formando, assirn,
a porteira. Os varões são chamados, geralmente, de
tramóias ou íerrôlhos. Às vezes, há um terceiro pau,
também chamado batedor, que evita a passagem completa das tramelas, tornando a abertura da porteira
mais reduzida.

N

Os psssadores, passos, passagens, saltadores substituem, em geral, as porteiras e cancelas, nos cercados
e cercas de menor uso, ou mesmo, por medida de economia. Quando as cercas são altas, os passadores são
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duplos, ou seja, com degraus em ambos os lados. Exceto
em cercas de pedras, por serem fáceis de galgar, usa-se
passadores em todos os outros tipos.
Os passadores são construídos, em certas zonas,
por forquilhas, aos pares, de um lado e outro da cerca.
Estas forquilhas recebem travessões de uma para a outra, formando os degraus. Nos locais onde são colocados
passadores, as cercas são "aparadas" mais regularmente
e com algum rebaixo, para facilitar a colocação da "passagem". Os passadores ficam sempre em passagens ou
caminhos que vão dar a cacimbas e locais de trabalho.
Evita-se, como já dissemos, não só o custo elevado tía
fabricação de porteiras ou cancelas, como o perigo de
crianças ou pessoas inadvertidas deixarem-nas abertas,
o que daria oportunidade aos animais de penetrarem
nas lavouras. Alguns passadores são armados em posição vertical, por se usar um só par de forquilhas, com
vários ganchos, para receber os paus de través; mesmo
assim, mulheres com potes à cabeça, ou com "trouxas
de feijão" ou "lençóis de algodão" galgam esses passadores.
Todos os cercados para animais, os revêzos e
mangas, ou mesmo os cercados menores para "apartamento", possuem porteiras ou cancelas. Pode-se distinguir, assim, que estas últimas são mais destinadas
ao trânsito de animais, enquanto que os passadores e
saltadores são recursos de passagens para o homem, com
a preocupação de conservar sempre fechadas as cercas,
afastando o perigo de penetração dos animais, nas lavouras ou camDos cercados.
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As porteiras menores são também conhecidas por
batedores.
Os passadores se denominam também passadiços,
passagens, passos, saltadores. As designações, como sempre, diferem de uma zona a outra, significando, às vezes,
uma mesma coisa ou apresentando pequenas variantes.
As porteiras de varões, de mourão furado, são chamadas também porteiras corrediças ou simplesmente
corrediço, ou, ainda, pau corrido ou porteiras de correr.
Existem também as de repiniquete e de vaivém.
Em certos municípios, chama-se caramujo ao tipo
de passagem em S, ou de volta, para evitar a saída dos
animais. Em Triunfo, dá-se a esse tipo de passador o
nome de zigue-zague e em Pesqueira, de viola. Também
se chama, nesse último município, cancelas de pião com
viola, às cancelas de prumo, ou sejam àquelas que
apoiam uma das hastes de segurança sobre uma estaco tá
fincada ao chão, servindo de suporte para o giro da
porteira.
As porteiras são feitas, cornumente, de madeira lavrada (cancela), pau-a-pique, varas, varões enquadrados, ou de mourões furados para correr varões (porteiras de correr); travancos batidos, pau-em-pé, de
tábuas, de paus e arame esticado em esquadrias e de
paus comuns.
As diferenciações por município, quanto a essas
designações, podem ser aqui enumeradas, não só como
indicação de um mesmo tipo com outros nomes, como
atentando na variação dos tipos existentes: Porteiras
e cancelas: de paina-pique, pau-em-pé, em Exú e Sal— 57

gueiro; de travancos batidos, em Salgueiro e Serra Talhada; de mourão e pau corrediço, em Petrolina; de vara,
de tábua, de caibro, de volta, em Petrolândia; cancela
de pau corrido, em Parnamirim; cancela comum, em
Floresta; porteira de correr, em Pesqueira; porteira d&
mourão furado, em Bodocó; cancela de pião e viola, em
Pesqueira; cancela de abrir, com gonzos, em Petrolina;
porteira de pau-a-pique, em Salgueiro; passadiço, passos
e saltadores, em Pesqueira e Manissobal; passagem, em
Pedra e Jatinã; saítador, em Salgueiro e Jatinã; escada,,
passador, em Buique; gancho, em Petrolina; travessa e
passagem, em Petrolina; caramujo, em Alagoinha; pássador, em Parnamirim, Salgueiro, Pesqueira, Pedra»
Custódia, Manissobal, Serrita e Triunfo.

Cancela de mourão e gonzog

Cancela de paus corrediços
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ANEDOTÁRIO SOBRE CERCAS

A

LÉM dos traços ecológicos de vida, a cerca possue
também, no Sertão, uma expressão econômica
de propriedade, de fronteira, de posse individual,
quase de limite à interação entre vizinhos, nos lugares
onde o limite não seja a própria distância, com a dispersão humana, nesse ainda largo vazio populacional.
Na maioria das fazendas há, quase sempre, um
único empregado para fazer ou consertar as cerca".
Resultaria daí, desse isolamento no trabalho e na paisagem, a pobreza sobre o anedotário das cercas? Por mais
que insistíssemos, nada pudemos colher que desse um
verdadeiro ressalte à importância que tem a cerca na
vida do homem do Sertão, ao contrário da cachaça, do
cavalo e de outros elementos da vivência sertaneja, tão
rica em estória, adágios e definições, rivalizando quase
com a mulher ou com os problemas do sexo, como fonte
de criação ou de informação folclórica.
De qualquer maneira, vamos inserir aqui o reduzido material que foi possível recolher.
No município de Inajá, é corrente o seguinte adágio: "Cego é quem não enxerga por uma cerca de varas" .
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Diz-se, no município de Coripós, sobre o conserto
de cercas velhas: "Isto é trabalho de cão. A gente vai
levantando adiante e vai caindo atrás". Também se
usa dizer, quando se quer classificar de ruim um cerqueiro que "ele vai levantando adiante e a cerca vai
caindo atrás".
À pergunta sobre a existência de lendas, estórias,
adágios, acalantos, ditados ou qualquer informação
folclórica dessa natureza, a propósito de cercas, responde enfaticamente um Agente de Estatística do Alto
Sertão: "O trabalhador sertanejo não trabalha cantando
e sim de cara sisuda, parando, algumas vezes, pelo
cansaço ou para fumar e, para isto, encosta o cabo do
cavador ou da foice no sovaco, no que o companheiro
mais disposto ou pessoa encarregada do serviço reclama
com ironia: "Cuidado, senão você faz uma arte.,."
Sobre o "Coronel" Chico Romão, conhecido chefe
político do município de Serrita, costumava-se dizer que
"ele trazia os eleitores na cerca", mas isto é fato que
não se repete, no interior, só com Chico Romão. Em
Limoeiro, ou em qualquer outro município do interior
do Nordeste, há "eleitores de cerca". Também se diz,
mais geralmente, a propósito de eleitor conduzido — e
esta prática, infelizmente, o poder econômico já introduziu, de certa maneira, na área urbana — "eleitor de
cabresto", o que quer dizer: manso, pacato, de quem
se está seguro, que só vota com o "dono". Como se vê,
deve ser expressão oriunda da área do criatório.
Ouvimos, também, a seguinte referência, muito
sutil, a pessoa de certos bens mas autor de crime impune : "Na Capital é que se faz cerca pra cobra..."
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Linda cerca mista (pedras e paus trançados, no sentido
horizontal). Esta cerca, ao sor fotografada, tinha mais
de 3km de extensão, só no lado próximo à esteada. (Fofo
do Autor) .

CERCA DE PAUS-A-PIQUE (Notar a ioriuosidade da madeira, o que
é comum às árvores sertanejas, não se prestando a uma forma regulai
na construção) . Foto do Autor.

Cerca de cama — Notar as pontas dos esteios que formam
o outro lado da cerca. O enchimento é de paus finos e
garranchos.

Cercas de pedra, em Triunio. No segundo plano, vê-se tona casa com
paredes de psdra seca. (Foto do Autor)

CERCA DE CAMA (O enchimento é feito com paus
deitados, grossos, com arremate de paus trancados) —
Foto do Autor.

Pormenor de uma cerca de espera ou esbirro.
(Foto do Autor)
Cerca de pedra, conjugada a uma de madeira. (Foto do Autor)

.

Saltador, numa cerca de pau-a-pique

Foto CTfG — Vale do I pójaca (Pesqueira, Pé.) — As cercas de aveloz
marcam a paisagem, mostrando a forte subdivisão da proprísdade-íundiária. Foto tomada do alto da Serra do Ororobá.

Foto CNG — Cerca com asblrramento e trançado horizontal, (Culturas
de algodão arbóreo: moco) — Flores, Pé.

Fofo CNG — Cercado para dormida do criatórlo miúdo. (Petrolina
Pernambuco) .

Foto CNG — Barreiro, para bebida de animais e, às vezes, do próprio
homem. Bodes e cabras são vistos saindo do bebedouro. Notar a diferença de cor das margens do barreiro, que é dada pelo material de
revestimento necessário à retenção das éguas, muitas vezes trazido de
longa distância e que é socado na escavação. Observar, também, os
dois tipos de cerca: de trançamento horizontal, no primeiro plano, e
de taxina grossa, ou de trançado vertical, no segundo. (Serra do Araripe — Pernambuco) .

Culturas cercadas - Cerca simples, de paus deitados com amarração
em arco. (Custódia — Pernambuco).

••-o: y;
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CERCA DE PEDRA — Comum a toda a Serra da Baixa Verde.
Mais de 3.000 propriedades são divididas por estas cercas, no Município de Triunfo. (Pernambuco').

Foto do Autor

•
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-Cerca de. encarto ou de fcrquilha, com esbirramento.

Cerca de cama, com amarração em arco na parte de cima, fechando
culturas de algodão, mamona e mandioca.

Casa com paredes de pedra seca, em pátio com fechamento
de cerca de pedra. (Foto do Autor).

'
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homem, nas casas mais pobres, vivendo em comum com cabras.
\porcos e galinhas. . .

• :

Casas de fazendas de criação, no Sertão Baixo de Pernambuco, onde
os oitões são prolongamentos de currais para "apartamento" do criatório. (Fotos por intermédio da Inspetoria de Estatística da Bahia).

Foto DDC — Recife — Majestade das cercas de fiveloz na paisagetn
seca

Na divisão da pequena propriedade fundiária, a cerca de avsloz se
impôs à paisagem. — Foto DDC —- Recife — Pé.

,:•• t

Pormenor de cerca de aveloz não aparada — Foto DDC — Recife, Pé,

ÍNDICE COM EXPLICAÇÃO DE TERMOS LOCAIS
Abrejado (terreno úmido), 43, 47
Acaatingado (terreno seco), 47
Alparcatas (Também alpercatas, alpargatas), 8, 24
Alto de areia (terreno), 43
Amugo de umburana de boi (nome comum em Salgueiro), 40
Anedotário sobre cercas, 61
"Aparadas" (rebaixadas), 56
"Apartar" (separar o gado), 10, 17, 18
Arrimo, muros de, 35
Aveloz, cerca de, 11, 26, 35, 36, 39, 49, 50
Barro (terreno), 43
Batedor (o mourão que recebe a pancada da cancela.
Tem sempre feitio especial), 55, 57
Batente (batedor), 55
Borracha (depósito de couro com bocal para água), 8
Bruaca (espécie de mala para transporte em costas de
animais), 8
Cabos mais cheios, "mais grossos", 24
Caiçara, João, 14
Cama no chão, cerca de, 27, 32
Cancela (Floresta e atina), 55
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Cancela corrediça (cancela de varões), 57
Cancela de batedor (Arcoverde), 58
Cancela de pião com viola (Pesqueira), 57
Cancela de paus, 57
Cancela de prumo (de giro), 57
Cancela de vara (Buique), 57
Cancelas de abrir, com gonzos (Petrolina), 58
Canteiros (por extensão, pedreiros em alvenaria de
pedra seca), 23
Capim (designação em alguns lugares de pastos naturais), 47
Caramujo (Alagoinha), 57
Carqueijo (terreno) 43
Cerca baiana (Exu), 27, 28, 35
Cerca de arame com rodapé, 27
Cerca de arame farpado, 14, 26, 36
Cerca de coivara (feita de paus e varas sobre rolos de
madeira), 27, 51
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
Cerca
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de enchimento, 35
de espera (Flores), 27
de forquilha, 27
deitada, 12, 39
de lance, 12, 27, 34, 49
de madeira, 23, 24, 26, 32
de pau a pique, 11, 34, 51
de paus deitados, 11
de pedra, 11, 23, 25, 26, 32, 36, 39, 50, 51
de ramos, 12, 26, 34, 51
de rodapé, 27

Cerca de vaiado (Exú e toda a zona do Araripe), 18,
27, 36
Cerca de varas, 11, 26, 34, 51
Cercado para animais, 9, 18
Cercado para despejo, 46
Cerca inclinada ("declinada"), 27, 32
Cerca mista, 11, 26, 49
Cercas cruzadas, 12
Cercas horizontais, 9
Cercas suspensas, 12, 27
Cercas tapadas, 9
Cercas vivas, 12, 26, 35, 39, 49, 50
Coivara (amontoado de varas e garranchos sobre paus
grossos para a queima ou a própria queimada), 27
Comissão do Vale do São Francisco, 16
Construção e elementos componentes das cercas, 31, 33
Currais, 17, 18
Curral, porteira de (vícíe também porteira de volta), 55
Custo das cercas, 49, 50
De criar (terreno), 47
De dobradiça, cancela (Pesqueira), 58
Denominação de cercas, 23, 26
Depósito dágua (vide borracha), 8
"Destruições" (prejuízos acusados por entradas de animais nas roças), 10
De trabalho (terreno), 47
Dorme-em-pé, cerca 27
Duração das cercas, 49
Elementos componentes das cercas, 31
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Encoivaramento (queima do mato cortado, depois da
broca na preparação de terrenos para o roçado), 27
Encosto (cerca de), 27
Escada (passador, Buique), 58
Escora (suporte para cerca e também designação de
cerca), 33
Estacota (estaca pequena), 33, 57
Estaquinha (também estacota), 33, 57
Faxineiro, faxineiros (mestre de cerca, cerqueiro, trancador), 34
Fechamento (cercado), 10
Feitor de cerca (profissional que faz a cerca. No sertão
usa-se muito a palavra no sentido de fazer 3 não
no de "dirigir" ou fiscalizar), 61, 62
Forquiíha (estaca cuja ponta é cortada na bifurcação
dos galhos. Serve para amarraçcão nas cercas ds
encosto), 32, 33
Furna (designação dada a terrenos em grotas), 47
Gancho, ganchos (nome dado, em Petrolina, a "passagens" em prumo), 57
Garcia d'Ávila, 18
Gibão (roupa de couro usada pelos vaqueiros do Nordeste), 8
Grupo de Desenvolvimento do Nordeste, 16
Guarda-peito (também peitoral, peitilho), 8
IBGE, 50
IFOCS (hoje DNOCS), 12
Jardim, Luís, 14
Jéque (também jegue, jumento), 13
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Lapa (nome dado a terrenos énsombrados por pedras
em encostas e grotas), 47
Madeira de enchimento (paus mais finos, ramos, garranchos, ramadas, espinhos, usados para encher as
cercas), 39
Madeiras usadas na construção das cerca?, 26, 39, 40
"Mais linheira" (com o sentido de reto), 34
Manga (grande cercado para animais, tendo por fim
também proteger as pastagens e as próprias árvores
forrageiras), 43, 44, 45
Mangota (manga pequena), 44
Manta (peça para forrar o dôrso do animal e sobre a
qual se põe a sela), 25
Materiais de trancar ou de tecer, 33
Meia-cana, 27
Meia-cêrca, 27
Meia-íaxina, 27
Mestre de cerca (construtor hábil de cercas), 23
Metro de cerca (preço para tarefas), 50
Minações (terreno), 43
Mochilas (também íamel, foruaca), 8
Mourão (esteio forte fincado na extremidade da cancela ou porteira para sustentá-la; também estaca
extrema numa cerca), 55
"Níveis" do Mirim (grande planície no vale do Moxotó), 46
Níveis ou pratos (planura resultante de enchentes repetidas), 46
Nomes de árvores e plantas, 46
Nomes dos componentes das cercas, 31
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Nomes dos terrenos cercados e aproveitados, 43, 46
Oiteiros (terreno), 43
Passadiço (Pesqueira, Maniçobal), 57, 58
Passador (Parnamirim, Salgueiro, Pesqueira, Pedra,
Custódia, Manissobal, Alagoinha, Triunfo), 55, 56
Passagem (Pedra, Jatinã), 55, 56, 57, 58
Passos (Pedra, Jatinã), 55 57, 58
Pedreiro (construtor de cerca de pedra), 35
Plantas usadas na construção das cercas), 39
Porteira de caibros (Petrolina), 57
Porteira de mourão, 55
Porteira de mourão furado (Bodocó), 55, 57
Porteira de mourão ou pau corrediço (Petrolina), 57
Porteira de pau-a-pique (Salgueiro), 57
Porteira de pau-em-pé (Serra Talhada), 57
Porteira de varas (Petrolândia), 57
Porteira de volta (Custódia), 58
Porteiras corrediças, 57, 58
Porteiras de correr, 57
Posições ou tipos de cerca, 33
Preços de cercas, 51
Preços de terrenos, de terras, 47
Quebradas (terreno), 43
Radhakamal, Mukerjee, 15
Ramos (hastes enfolhadas mais flexíveis, para trançar
cercas), 11
Ramos, ramada, cerca de (sempre feita, no inverno, para
aproveitar os ramos enfolhados), 11, 27
Rêlho (também rebenque, taça ou chicote), 8
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Remembramento dos minifúndios (reunir propriedades
menores para obter um tipo que possa da» rendimento agrícola), 17
Repiniquete (pau usado em forma de arco, para prender porteira), 33
Revêzos, 44, 45
Romão, Chico, 62
Saltador (Salgueiro, Jatinã), 56, 57
Serrotes (terreno), 43
Solta, soltas (cercado para gado. Às vezes, o mesmo
que manga), 44, 45
Surrão (fomaca ou saco de couro. Também bôka, farneí), 8
Tábua, porteira de (Petrolândia), 57, 58
Tabuleiros (terreno), 43
Taça (espécie de rêlho ou refoengue todo de couro), 8
Tipos e denominações de cercas, 23, 26
"Trabalho de cão" (trabalho difícil e péssimo), 62
Tramela (taramela), 55
Trancador, trancadores (construtor de cercas, cerqueiros, faxineiros), 34
Travanco (o mesmo que taramela), 55
Travancos batidos, porteira de (Serra Talhada), 57, 58
"Trovoada" (aparecimento das primeiras chuvas, em
geral acompanhadas de trovão), 32
Vai e-vem, porteira de (Salgueiro), 57
Vaiados, 36
Varges (vargens), 46
Vitalino, 24
Zigue-zague ("passagens", em Triunfo), 57
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