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APRESENTAÇÃO  
 

 

A terceira edição do Simpósio de História Regional e Local, promovido pelo Programa de 

Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS), em parceria com o Departamento de 

Ciências Humanas-Campus V e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação da 

Universidade do Estado da Bahia, e apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (FAPESB), tem representado importante espaço de debates e interlocução entre 

professores-pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, por promover a 

produção de conhecimento científico através de apresentação de trabalhos inovadores, que 

envolvem temáticas da história social, cultural, política e econômica, oriundos de diversas 

instituições de ensino superior da Bahia e do Brasil. Propicia, neste sentido, a ampliação do 

diálogo entre os segmentos de pesquisadores da área de história, em particular, não obstante 

as presenças de pesquisadores de áreas afins (antropologia, ciência política, sociologia, 

educação, letras, geografia), intensificando discussões teóricas e metodológicas 

interdisciplinares, bem como a apresentação pública de pesquisas empíricas sobre temas 

relacionados à História Regional e Local, na perspectiva de avançar-se sobre análises da 

recente historiografia brasileira e internacional.  

 

Nesta publicação dos Anais estão presentes os trabalhos completos apresentados durante o III 

Simpósio realizado entre os dias 15 de 17 de outubro de 2013, os quais refletem a diversidade 

de temáticas e abordagens, com cronologias distintas, compondo um rico mosaico de 

conhecimentos das áreas da história, geografia, literatura e ensino. Assim, estão registrados 

importantes estudos que incluem as participações docente e discente, simultaneamente, 

oriundos de universidades baianas e brasileiras, vinculados a pesquisas concluídas ou em 

andamento sobre temáticas relativas à região, identidades, patrimônio, cultura, memória, 

biografia, relações de poder, sociedade, política, ensino de história, África, cultura afro-

brasileira, gênero, raça/etnia e sexualidade.  

 

A partir de esforços conjuntos, foi realizada esta edição do Simpósio de História Regional, 

promovido a cada dois anos, cujos resultados puderam ser vivenciados por todos os inscritos, 

sejam apresentadores de trabalhos ou ouvintes, durante três dias de intensos trabalhos, entre 

15 e 17 de outubro de 2013. Aproveito a oportunidade de, em nome da Comissão 

Organizadora, agradecer a parceria e colaboração de toda a equipe envolvida e, em particular, 
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da Profa. Dra. Sara Farias, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História 

Regional e Local, que envidou esforços contínuos para assegurar a realização do Simpósio, 

bem como desta publicação.  

 

Profa. Dra. Maria das Graças de Andrade Leal 

Coordenadora do III Simpósio de História Regional e Local 
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Cercas e “progresso”: cidade cercada e animais fora das ruas 

 

ALCIDES DE JESUS LIMA

 

 

 

As ações do poder público itaberabense e o comportamento da imprensa local, na 

década de 1940, caracterizaram-se, em parte, pelas tentativas de modernizar a cidade. Neste 

período, Itaberaba apresentou um notável crescimento populacional
1
 e foi neste ambiente que 

se pensou a modernização da urbe. Este pensamento associou o crescimento de Itaberaba à 

introdução de diversos melhoramentos urbanos e à adoção de uma legislação que visava 

impedir as práticas cotidianas dos moradores. Aqui se discute, especificamente, as medidas 

que proibiram a existência de animais no perímetro urbano. A inserção de Itaberaba na 

modernidade,
2
 dar-se-ia a partir da combinação desses três aspectos.  

A migração campo-cidade foi um fenômeno comum a muitos países do mundo, sendo 

responsável pelo processo de urbanização que se define como “o aumento da população que 

vive em cidades em relação à população total. Logo, este sentido pressupõe a diminuição 

relativa da população rural” (SPÓSITO, 2008: 49). Raymond Williams analisa como “a 

modernização inglesa impulsionada pelo capitalismo industrial transformou as cidades 

britânicas, sobretudo Londres no século XVIII. O crescimento expressivo da população 

urbana na Inglaterra não implicou necessariamente numa oposição rural/urbano, ainda que o 

contraste entre esses dois espaços se tornasse bastante acentuado. De acordo com Williams 

‘mesmo no século XX, ideias e experiências antigas persistiram numa terra urbana e 

industrial’” (2011: 11-19). 

Nesse sentido, os estudos deste autor são fundamentais, porque ajudam na 

compreensão das permanências e/ou persistências de alguns aspectos rurais na realidade 

urbana. Essas abordagens nos auxiliam um melhor entendimento da cidade, sobretudo a 

relação campo-cidade, pois neste artigo se desenvolve uma análise envolvendo a expansão 

                                                           

Mestrando em História pela UNEB – Departamento de Ciências Humanas – Campus V – Santo Antonio de 

Jesus – Bahia – Brasil – alcidjlima@gmail.com. 
1
 A população da cidade de Itaberaba registrou 2700 habitantes em 1940. No entanto ao longo da década de 1940 

a população da urbe cresceu em mais de 116%, alcançando 5856 moradores em 1950. A população total do 

município aumentou de 34845 habitantes em 1940 para 56990 em 1950 de acordo com os Censos de 1940 e 

1950 respectivamente.  
2
 A modernidade referida neste artigo se limita aos elementos modernos, já que a modernidade brasileira se 

apresenta de forma inconclusa. A realidade brasileira traz nesta perspectiva elementos considerados modernos e 

ao mesmo tempo condutas antimodernas, conforme apontou José Martins. Pp. 17-44. 
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urbana a partir de 1940 e as políticas de combate as práticas cotidianas
3
 que estavam 

associadas ao mundo rural. A população itaberabense continuou predominantemente rural nos 

anos 1940, contudo a urbe acelerou o seu crescimento populacional e teve a sua população 

duplicada neste mesmo período. Nestes anos, Itaberaba recebeu diversos melhoramentos 

urbanos, passando assim, por significativas transformações nos seus espaços públicos e no 

modo de vida de seus habitantes. No entanto, essas transformações tiveram início ainda na 

década de 1930: “Na década de 1930, a urbe de Itaberaba passava por um processo de 

transformação em sua paisagem. Percebia-se o conflito entre os aspectos rurais e a 

modernização que se instalava através da eletricidade, pavimentação e remodelagem urbana" 

(CARVALHO, 2012: 17). 

Umas das principais medidas tomadas pelo poder público local para modernizar a 

cidade, referem-se à expulsão dos animais da área urbana. Em 1944, a municipalidade 

promulgou um decreto que proibiu a criação e circulação de animais nas vias públicas da sede 

e nas vilas distritais do município. (Decreto n° 186 de 1944). O “progresso” da urbe era o 

elemento central dos discursos, tanto do poder público municipal como da imprensa local que 

reproduziu o decreto em suas páginas em 1946 e divulgou a construção das cercas no entorno 

da cidade neste mesmo ano. (O Itaberaba, 1946, p. 2) 
.
 Nesta perspectiva, as medidas contra 

cães, gatos e também contra outros animais de pequeno, médio e grande porte, aspirava 

extinguir as práticas que não correspondiam mais aos hábitos desejáveis pela elite política e 

intelectual, embora os moradores continuassem insistindo em tais práticas.  

A cidade introduziu a energia elétrica em 1938 e, portanto, estava se integrando ao 

mundo moderno. “A iluminação anterior se realizava por meio de lampiões a querosene e um 

funcionário da prefeitura saia de poste em poste para acendê-los” (Idem, 2012: 32). Este tipo 

de iluminação se instalou em Itaberaba ainda em 1908(CERQUEIRA, 2003: 22).   

A introdução da iluminação pública nas cidades brasileiras se deu inicialmente de 

diferentes maneiras: “Ia desde a utilização da queima de óleos e de gás até culminar com a 

energia elétrica” (MAIA, GUTIERRES, SOARES, 2009:3-4). Embora se constate diversas 

formas de obter a iluminação pública, esses modos distintos de iluminação provocaram 

transformações na vida dos citadinos em praticamente todos os centros urbanos do Brasil 

onde se instalavam. Desse modo: 

                                                           
3
 Para José Martins, o cotidiano não está ligado apenas ao confinamento da casa alheio ao processo histórico, 

mas o “modo de vida que participa e faz história que pode ocorrer tanto nos momentos públicos quantos 

privados. O cotidiano envolve as interações, as sociabilidades, as possibilidades e as contradições” p. 88-95.  
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Os diferentes tipos de iluminação pública provocaram grandes transformações no 

cotidiano da população destas cidades que aos poucos vão ganhando a 

possibilidade de terem uma vida noturna, deste modo se afastando da “escuridão” 

dos séculos anteriores, quando a iluminação pública era quase inexistente. (Idem, 

2009:4). 

 A iluminação pública em Itaberaba enfrentou algumas limitações, mesmo depois da 

instalação da Usina de Luz Elétrica em 1938. As interrupções nos serviços de luz eram 

frequentes e em algumas ocasiões duravam vários meses como noticiou O Itaberaba em 

dezembro de 1948: “O Sr. Prefeito Dr° Almir Matta Pires, tem providenciado com interesse, 

para que dentro de 20 dias se tenha reestabelecido o serviço de luz elétrica nessa cidade, que 

desde janeiro vem as escuras”(Jornal O Itaberaba,1948). Apesar dessa situação, esse 

melhoramento se constituiu junto com as reformas urbanas, num elemento que simbolizava o 

desenvolvimento da cidade. Itaberaba contava com mais da metade de seus logradouros 

públicos servido pela eletricidade poucos anos depois da introdução da energia elétrica. Na 

tabela abaixo são apresentados alguns dados que comprova esta situação. 

Tabela: panorama da eletricidade na cidade de Itaberaba entre 1940 e 1950 

Ano 

Total de 

logradouros 

Logradouros 

eletrificados 

Domicílios Particulares 

Ocupados 

Domicílios Particulares 

Ocupados com eletricidade 

1940 * * * 90 

1945 36 25 1753 134 

1950 ** ** 2299 168 

Fonte: Sinopse Estatística do Município de Itaberaba de 1948, Censo Demográfico de 1950 e Arquivo Público 

Municipal Roque Fagundes de Souza.  

* Não se localizou nenhuma informação relacionada ao total de logradouros públicos existente na cidade e nem a 

quantidade de logradouros eletrificados. Também não se localizou o total de Domicílios Particulares Ocupados. 

** Ausência de informação sobre logradouros públicos no Censo Demográfico/Bahia de 1950. 

Como se pode perceber a partir do gráfico, dos 36 logradouros existentes em 1945, 

pelo menos 25 desses eram eletrificados. Já os Domicílios Particulares Ocupados, pelo menos 

134 desses eram servidos pela energia elétrica neste mesmo ano. Cinco anos depois, os 

Domicílios que contavam com eletricidade chegaram a 168 dos 2299 existentes em 1950. Em 

análise dos 90 primeiros pedidos de energia elétrica, feito entre 1938 e 1940, constatou-se que 

os solicitantes eram compostos por negociantes, automobilistas, autoridades públicas, 

fazendeiros, artistas, comerciantes, bancários, oficiais, mecânicos, sacerdotes e funcionários 

públicos.  
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A partir da exposição desses dados, identifica-se assim uma parcela restrita dos 

habitantes com energia elétrica na década de 1940. Embora a população tenha crescido de 

forma significativa, as instalações elétricas permaneceram bastante limitadas no período. 

Existem duas possíveis razões para isso: a primeira delas se refere às limitações da Usina de 

Energia Elétrica. E a segunda se relaciona ao poder de consumo dos moradores, já que o 

pequeno grupo que possuíam eletricidade nas residências é composto pelos indivíduos mais 

abastados, provavelmente a elite de Itaberaba. Nesse sentido, a energia elétrica nos domicílios 

constituiu uma realidade para poucos, já que cerca de 93% das residências itaberabenses não a 

possuíam em 1950. Esses continuaram imersos no mundo do candeeiro e do fifó, evidenciado 

desse modo, o caráter parcial da modernização. Esse é um processo que afeta a maioria dos 

sujeitos, mas não de forma homogênea. É percebido pelos indivíduos de maneiras diversas. 

Embora a iluminação pública estivesse presente na maioria dos logradouros públicos, somente 

a elite contava com esta novidade dentro dos seus domicílios. Os demais moradores só 

contava com este melhoramento nos espaços públicos. 

Mesmo assim, a energia elétrica contribuiu para alterar a paisagem urbana, 

caracterizando-a com novos elementos como postes, fiação elétrica, geradores e os espaços 

até então sem iluminação, tornaram-se iluminados. Ela integrou o conjunto de elementos 

considerados pela municipalidade como fundamental para modernizar Itaberaba. Embora 

estivesse presente em apenas 7% dos domicílios em 1950, ela já estava presente na maioria 

dos logradouros públicos da urbe em 1945, mesmo que de forma precária. No contexto dessas 

inovações, o poder público municipal aspirava reorganizar a cidade dentro das modernas 

concepções urbanísticas
4
 e para isso, tornou-se indispensáveis às desapropriações, a 

ampliação das vias públicas e, sobretudo o combate à existência dos animais no perímetro 

urbano que se constituía num dos principais entraves, uma vez que descaracterizava a 

modernidade da urbe. A presença desses, já não era mais tolerada nos logradouros públicos. A 

permanência dos mesmos na cidade não cabia dentro do projeto de mudanças desenvolvido 

pelo poder público local. Desse modo, adotaram-se mecanismos que visava excluir da cidade 

e das vilas do município, principalmente das áreas centrais das mesmas, os suínos, os caprinos 

e ovinos, além de controlar e fiscalizar cães, gatos e aves: 

 

                                                           
4
 A modernização da cidade com base nas concepções urbanísticas vai se intensificar no final de 1940 e na 

década de 1950.  Com base no urbanismo do período, a municipalidade desencadeia um processo de 

desapropriações e demolições de imóveis, cujo objetivo era expandir vias públicas, abrir novos logradouros e 

embelezar a urbe.   
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Fica terminantemente proibida a criação de animais suínos, caprinos e ovinos, 

soltos, na área de um raio de dois quilômetros a partir da praça Dr. JJ. Seabra, 

nesta cidade, assim como em idênticas condições, nas villas deste município , 

também a partir do ponto mais central das mesmas( Decreto n° 186 de 1944). 

 

O poder público estava empenhado, não somente em vigiar os espaços públicos, mas 

também os espaços privados, composto por chiqueiros e cercados urbanos. Além de proibir os 

referidos animais de circularem nas vias públicas, os moradores da cidade também estavam 

sendo impedidos de criá-los nestes chiqueiros ou cercados adjacentes as suas propriedades 

residenciais: 

Nas áreas urbanas, suburbanas desta cidade e villas do município, é proibido criar 

os animais acima especificado, mesmos nos chiqueiros ou cercados [...] os animais 

que forem encontrados soltos dentro do perímetro [...] serão apreendidos pela 

Fiscalização geral do município e recolhido ao Depósito Municipal. Presos que seja 

quaisqer animais, só poderão ser retirados, mediante o pagamento de Cr.$10,00 de 

multa, findo este prazo, os mesmos serão considerados bens de evento, vendidos em 

hasta pública, o produto será entregue a uma instituição de caridade (Decreto de 

1944). 

 

Este ato possibilita perceber que se desenvolvia em Itaberaba uma política de 

organização e entendimento de urbanidade orientada pela imposição que atingia, não somente 

o espaço público itaberabense, mas também o espaço privado, tendo em vista que estas 

medidas incluíam as propriedades particulares como os referidos chiqueiros e cercados 

incluídos na área urbana. Essas ações da municipalidade visava extinguir os animais do 

perímetro urbano, pois a existência destes era incompatível com o progresso da urbe. Para 

obrigar o cumprimento do decreto pelos moradores, estabeleceu-se no mesmo, a apreensão 

dos animais que fossem encontrados nas vias públicas e o resgate destes, dar-se-iam mediante 

pagamento de multas. Caso não fossem retirados no prazo estipulado, os mesmos deveriam 

ser vendidos. Instituiu-se que os cães fossem registrados e não mais poderiam andar 

livremente pelas vias públicas de Itaberaba: 

Os cães, mesmo matriculados trarão uma coleira com o número da matrícula e 

andarão açaimados quando solto pelas ruas da cidade e villas do município. Pela 

matrícula pagarão os donos à quantia de Cr.$ 5,00 e os infratores das disposições 

ficarão sujeitos á multa de Cr.$. 10,00. (Decreto n° 186 de 1944). 

 

Percebe-se que para cada infração havia uma multa. Observa-se que se estabeleceram 

custos para se criar cachorros na área urbana. A municipalidade estava desenvolvendo 

políticas que, no seu entendimento, seria adequada à expectativa de urbanidade que se 

aspirava para a Itaberaba. Os diferentes tipos de multas tinham como finalidade coagir os 

moradores itaberabense a se integrarem no processo de modernização dirigida pelo poder 

público local. 
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O desejo de modernizar a cidade se baseava nesses elementos em questão. Alem 

desses já apontadas, que prejudicava a estética da urbe e contrariava os hábitos urbanos, a 

municipalidade buscou reforçar o seu discurso através da incorporação de elementos oriundos 

das questões sanitárias. Neste contexto, os cães soltos nos logradouros públicos da urbe são 

reconhecidos como perigosos e, portanto, impõe-se aos possuidores destes, algumas 

restrições. 

Os cães, mesmo matriculados, que forem encontrados vagando pelas ruas da cidade 

e villas do município, serão aprisionados e os donos estarão sujeitos as penalidades 

do § anterior. Os cães bravios hidrófobos ou atacados de outras moléstias, bem 

assim quaisquer animais nas mesmas condições, sejam onde forem encontrados, 

estejam ou não matriculados, serão mortos imediatamente pelos meios 

determinados pelo prefeito. Fica também terminantemente proibida a criação a 

solta de aves domésticas nas ruas e praças desta cidade, as quais as sendo 

encontradas em qualquer parte, serão apreendidas para os presos pobres. (Decreto 

n° 186 de 1944).  
 

Além dos cães, vetou-se a criação de aves, mesmo que dentro de espaços específicos 

para este fim, mas inseridos no perímetro urbano. Essas também estavam impedidas de 

viverem nas vias públicas da cidade. 

Ao perceber esta questão, infere-se que a presença desses animais na urbe incomodava 

as elites políticas, os donos da imprensa local e também aqueles que se beneficiava 

diretamente da modernização: a elite local.
5
 A convivência entre moradores e animais 

poderiam desenvolver algumas doenças na população citadina. Este argumento era utilizado 

para justificar a extinção das práticas cotidianas que, na visão das elites modernizadoras, eram 

contrárias as modernas práticas urbanas. O poder público intensificou as medidas sanitárias e, 

valeu-se das recomendações emitidas pelas autoridades médicas locais para associar os 

animais existentes na cidade as doenças e, portanto, um entrave ao desenvolvimento urbano. 

Em meados do século XX, elas são adotadas como fundamentos do discurso modernizador, 

juntamente com as ideias urbanísticas.  

No entanto, as medidas sanitárias não são nenhuma novidade no contexto das reformas 

urbanas, pois foram elementos integrantes da modernização empreendida no final do século 

XIX e início do século XX em algumas cidades brasileiras. Para José Murilo de Carvalho, “a 

reforma do porto do Rio de Janeiro em 1903, acabou numa ampla modernização sanitária que 

atingiu os moradores mais pobres da cidade” (1987:93-94). Em análise similar, o historiador 

Nicolau Sevecenko, apontou que a finalidade desta reforma não era beneficiar a população da 

                                                           
5
 Elite local compõe-se da classe mais abastada da urbe. Enquadra-se ai o pequeno grupo que tinha acesso aos 

melhoramentos urbanos como, por exemplo, a energia elétrica.  
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cidade, mas de “exibir ao mundo desenvolvido a imagem de uma nação próspera, ordeira e 

dotada de instituições e de um estado consolidado e forte. (1984: 60-61)” Nessa Perspectiva, 

percebe-se que não havia preocupação alguma com a salubridade dos moradores, mas com os 

interesses das elites cariocas na construção de uma imagem moderna do país. As análises de 

ambos os autores, embora feita sobre uma realidade histórica diversa daquela aqui 

apresentada, possibilita-nos perceber que os projetos de modernização utilizam os mesmos 

discursos, senão os mesmos, pelo menos semelhantes em realidades históricas distintas. 

Quase sempre são discursos produzidos por e para uma elite dominante: fundamenta-se em 

mecanismos contra as práticas dos grupos populares.  

Os discursos sanitaristas na cidade de Itaberaba se voltaram contra as práticas dos 

grupos populares. É relevante observar que não se constata nestes as mesmas características 

ou a mesma intensidade daquelas medidas sanitárias adotadas no Rio de Janeiro. Durante a 

reforma desta cidade no início do século passado, “as medidas sanitárias juntamente com as 

desapropriações e demolições de imóveis, adquiriram características ditatoriais” (Idem, 1984: 

55). Em meados do século XX, ocorreram mudanças significativas nas formas de se intervir 

nas cidades brasileiras, embora os interesses das elites continuassem no centro dessas 

interferências. “As intervenções nas cidades, no âmbito do nacional-desenvolvimentismo, 

ocorreram segundo a perspectiva de que o crescimento econômico seria o fator fundamental 

das transformações” (LOHN, 2007: 308). Neste contexto, Lohn ressaltou que o Urbanismo 

surgiu como complemento às práticas sanitaristas: “às vacinas e a polícia sanitária deveria 

somar-se o plano urbano e o concreto armado” (Ibidem, 2007: 308). Este mesmo autor ainda 

assinalou que: “O Urbanismo esteve no centro das lutas de representação em torno do 

ambiente das cidades brasileiras em meados do século XX” (Ibidem, 2007:310).  Neste 

período, os discursos sanitaristas são utilizados como fator de desenvolvimento econômico-

social. De acordo com Tâmara Vieira: “A relevância que as atividades sanitárias e o combate 

às doenças adquiriram então no Brasil coadunou-se com uma lógica que se consolidaria 

internacionalmente durante a Guerra: a da importância da saúde como fator de 

desenvolvimento” (2009: 296). 

Considerando esta perspectiva, a expulsão dos animais da área urbana evitaria a 

proliferação de doenças e, contribuiria na visão da municipalidade para o tão sonhado 

“progresso” da urbe. Esta matéria publicada pelo periódico O Itaberaba em abril de 1947, 

demonstra que nos discursos médicos locais, os animais, sobretudo os porcos, aparecem como 

um fator ameaçador da saúde dos habitantes itaberabense: 
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O Sr. Dr. Antônio Saraiva, médico chefe do Posto de saúde desta cidade, nos 

comunicou ter feito um avião a quantos possam interessar, de que o bem da saúde 

do povo, dava o praso de 8 dias para serem retirados todos os suínos existente no 

perímetro urbano desta cidade, pois a manutenção dos mesmo ameaça a saúde 

pública. Espera que todos contribuam para a realização de tão necessária medida 

cautelatória a saúde do povo. Nós da imprensa que desejamos o bem estar de todos, 

também solicitamos de quantos tenham porcos nos quintais, em chiqueiros e nas 

ruas que os retirem com presteza atendendo do aviso da autoridade sanitária. (O 

Itaberaba, abril de 1947). 

 

Além de possibilitar o caráter urbano em detrimento do rural, a eliminação dos porcos 

da urbe, também se constituiu numa questão de saúde na visão do periódico que, novamente, 

apareceu disseminando os discursos da modernização sanitária. A imprensa desempenhou um 

importante papel na divulgação destas ações, à medida que acentuou nas suas páginas, a 

urgência de se extinguir os animais do espaço urbano para possibilitar o seu desenvolvimento. 

A repetição destas medidas e a frequente divulgação das obras de melhoramentos pelo O 

Itaberaba contribuíram para divulgar uma cidade que experimentava uma nova fase: a fase do 

crescimento populacional, da modernização dos seus espaços e dos hábitos cotidianos dos 

seus moradores. A posição deste periódico se mostra bastante relevante para esta análise, 

porque este exercia o papel de disseminar e de construir a imagem progressista da cidade. 

Atuou, principalmente, induzindo os moradores a adotar os novos modos de vida pensados 

pelos dirigentes políticos e pelos intelectuais da imprensa, como se isso fosse facilmente 

assimilável pelos indivíduos. Havia, nesse sentido, uma convergência entre os discursos do 

Jornal local e os projetos da municipalidade em torno das ações desenvolvidas para 

modernizar a urbe. 

O decreto de 1944 não significou o fim da permanência dos animais no espaço 

citadino. Para efetivar essa medida, o governo municipal adotou uma nova medida em 1946, 

já que lei criada em 1944 pelo governo municipal não se mostrou capaz de combater às 

práticas que a mesma as tornaram ilegais. Desta vez, optou-se pela construção de cercas em 

torno da urbe. Essas iniciativas, enquanto uma espécie de barreira deveria impedir o acesso 

dos bovinos, caprinos, ovinos e suínos a cidade. O periódico O Itaberaba informava em 

meados de 1946 que: 

[...] No decorrer de 8 dias , estará concluído o trabalho da cerca, quando o senhor 

prefeito publicará em um edital proibindo animais nas ruas, impondo aos infratores 

multas e apreensão dos animais, enfim,a punição prevista no código de posturas. 

Entretanto, nós que residimos no perímetro urbano, outros mesmo nos subúrbios da 

cidade que não possuem terras, não podemos criar porcos ou outros animais que 

tanto incomodam e cuja prática diz muito mal dos nossos foros de cidade civilizada 

o que inegavelmente podemos afirmar. REPETIMOS: quem não tem terras nos 

subúrbios da cidade e quem tenha ou não no perímetro urbano marcado pela 

prefeitura, não podem criar porcos nem outros animais, de vários modos nocivos ao 

público (O Itaberaba, Julho de 1946). 
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O periódico apresenta a urgência de não se criar os referidos animais no perímetro 

urbano. Para isso, tentou convencer aqueles moradores da urbe que não possuíam 

propriedades rurais a não insistir em tais práticas. Supõe-se que estes donos de animais, 

desprovidos de terras fora da cidade, fossem os mais vulneráveis as ações e penalidades da 

municipalidade. Isso porque, caso insistissem em tais práticas poderiam ter seus bens 

apreendidos pelo poder público. Umas das formas de se livrarem dessa punição talvez 

estivessem no ato destes indivíduos, desfazerem-se de seus animais ou ainda recorrerem a 

outras práticas possíveis como os aluguéis, por exemplo. Evidencia-se, desse modo, que as 

medidas impostas interferiram diretamente nas práticas cotidianas dos moradores de Itaberaba 

em meados do século XX. Ao referir-se que os citadinos, desprovidos de terras, estavam 

impedidos de criar porcos e outros animais, percebe-se que este processo impactou aqueles 

moradores com menos condições econômicas.  

Diante dos mecanismos criados pela municipalidade para modernizar a cidade, é 

relevante observar que os habitantes continuaram resistindo às medidas impostas pelo poder 

público local. As ações que vinham sendo tomadas desde 1944 contra os criadores de gados e 

animais domésticos não foram cumpridas por estes. Num comunicado emitido em 1951, 

referindo-se à reconstrução das cercas iniciada em 1946, é possível perceber que os animais 

continuavam adentrando na área urbana.  

 

O prefeito municipal avisa a todos os proprietários de animais de grande ou médio 

porte que pastam na área urbana da cidade, para retirá-lo no prazo de 30 dias, 

quando deverá ser reconstruído as cercas respectivas. Reitero outrosim a todos, 

para evitar prejuisos, que, prontas às cercas, os referidos animais-cavalos, burros, 

jumentos, vacas, cabras, porcos e ovelhas – serão apreendidos e levados a hasta 

pública, se não procurados, mediante pagamentos de pesada multa de Lei (Aviso, 

1951a). 
 

A destruição das cercas construídas 1946 e sua reconstrução alguns anos depois pela 

administração local, sugere que os próprios animais possam ter provocado à destruição dessas 

cercas. Todavia, a possibilidade mais forte é a de que os próprios moradores tenham 

provocado à destruição dessas. Talvez eles tenham destruído as cercas lentamente, já que não 

se observa nas fontes, sobretudo no periódico local, nenhuma ação danosa contra essa barreira 

em volta da urbe. Os citadinos, criadores de animais, não acatou a legislação e nem aos apelos 

da imprensa e continuaram criando os seus “bichos” no perímetro urbano. No final de 1951, a 

municipalidade destacava que os regulamentos legais contras às práticas antimodernas já 

haviam sido amplamente divulgados. Porém, os moradores insistiam nestas práticas contrárias 

ao “progresso” da urbe: De conformidade com a lei já amplamente divulgada através do 
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serviço de Alto Falante e Imprensa local, é taxativamente proybibo o criatório de animais de 

grande e médio porte no perímetro urbano da cidade. (Nota oficial, 1951b). 

  A persistência desses animais na área urbana pode ser entendida como parte dos 

meios de sobrevivência daqueles que os criavam. É crível que a existência desta pecuária na 

cidade, constituísse uma prática tradicionalmente realizada em anos anteriores a essas 

medidas, principalmente por aqueles que não tinham propriedades rurais e, portanto 

extremamente difíceis de combatê-las. Além disso, havia animais oriundos das propriedades 

daqueles que possuíam terras nos arredores da urbe que continuaram adentrando na área 

urbana. As medidas que foram tomadas pelo poder público local poderiam coagir aqueles que 

não tinham propriedades fundiárias a venderem os seus animais, já que se insistissem 

poderiam ser multados, ou mesmo perderem a propriedade desses.  

Mesmo enfrentando a resistência dos moradores, o espaço urbano vai se 

caracterizando como um espaço dotado de aspectos modernos. Os elementos que são 

introduzidos reforçam o discurso progressista construído pelo poder público sobre a urbe. A 

expansão horizontal de Itaberaba, através da construção e ampliação de logradouros é 

acompanhada da instalação de serviços urbanos como agências bancárias, correios e cine 

clubes. As restrições traçadas pela municipalidade em relação às atividades cotidianas de seus 

habitantes também acompanharam o processo de crescimento populacional ao longo da 

década de 1940. A ausência de alguns serviços urbanos, aspirados pela urbe, gerava na visão 

da imprensa local uma situação contraditória. Segundo o periódico local, o município era um 

dos mais relevantes do Estado da Bahia na época, mas não contava com serviços considerados 

necessários a uma cidade, que estava em aparente progresso econômico. 

Diante deste contexto, em 1947, por exemplo, o jornal O Itaberaba entendia que a 

cidade estava em desenvolvimento e por isso não se justificava a ausência de uma agência 

bancária na cidade: 

Não mais se justifica, em vista do crescente progresso de nossa terra a falta de uma 

agencia de grande estabelecimento de crédito que tanto honra o nosso país. 

Porquanto cidades outras de bem menor expressão econômica, muita das quais em 

nosso próprio estado, há muito gosam os benefícios da assistência financeira que o 

Banco lhe proporciona. Sem margem de dúvida uma filial do Banco do Brasil é uma 

espécie de índice determinante da fase de progresso em que se encontra uma 

comunidade e, por isso, hoje nos sentimos jubilosos com sua instalação em nossa 

terra que sem favor, é uma das cidades mais progressistas do interior baiano (O 

Itaberaba, agosto de 1947). 

 

No Estado da Bahia, havia cerca de 24 agências do Banco do Brasil em 1945. Neste 

mesmo ano, identificou-se a existência de uma agência desta mesma instituição em Itaberaba 

(Sinopse Estatística do Município de Itaberaba, 1948:9). Porém, o periódico local indica que a 
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agência só se instalou em 1947. Mas, o relevante aqui é perceber como o periódico se 

apresentava como um importante veículo de difusão das ideias consideradas modernas, como 

já se destacou. Atuava no sentido de divulgar as melhorias que a cidade necessitava e, o 

progresso, tido como sinônimo de melhoramentos urbanos foi utilizado como justificativa 

pelo mesmo. Entretanto, apesar deste progresso divulgado pelo jornal local, este mesmo meio 

de comunicação publicava em suas páginas a existência de problemas a serem solucionados. 

Um deles era a falta de água na urbe. Em 1946, o periódico noticiava: 

 

[...] A cidade que vai em progressiva evolução por seu grande desenvolvimento 

comercial, desenvolvimento pastoril e outros fatores. A sua população cresce dia-a-

dia: as construções de prédios se multiplicam, na sua maioria de grandes valores. 

Entretanto, o maior mal que entrava a marcha do progresso desta cidade é a falta 

absoluta de água para o abastecimento da sua população. Tem sido este o eterno 

problema insolúvel de Itaberaba [...]. ( O Itaberaba,  janeiro de 1946, p.1.). 

 

Ainda que se constituísse em grandes preocupações para a municipalidade, cujas 

preocupações desta se mostraram frequente no sentido de melhorá-los, esta questão só seria 

resolvida em 1958, com a canalização de água. (CERQUEIRA, Op. cit. p.23) A iluminação 

pública e o abastecimento de água eram considerados os mais importantes melhoramentos 

para a cidade. Porém não se alcançou os resultados almejados pela população e, sobretudo 

pela municipalidade na década de 1940. 

Enquanto se pensava os problemas ligados à eletricidade e a água, a municipalidade 

continuava implantando outros serviços. Em 1946 O periódico local anunciou a fundação do 

Clube social de Itaberaba. Este se instalaria na mesma avenida, onde também se instalou a 

agência do Banco do Brasil: [...] Club social, Itaberaba que terá sua sede e um prédio novo e 

bonito á Avenida Rio Branco. Nesse Club a mocidade da nossa terra terá o seu ponto de 

diversão, tendo também a parte cultural muito interessante a seus associados. (O Itaberaba, 

setembro de 1946). O Clube Social de Itaberaba aparece no discurso da imprensa como um 

elemento que contribuiria para o “progresso” social e cultural da cidade, mas este não era um 

espaço acessível a todos.  A imprensa se mostra interessada na construção dessa obra, já que 

esta é um melhoramento que representa o moderno: “Franqueamos o humilde apoio que 

sempre temos para tudo que diz respeito ao progresso desta cidade” (O Itaberaba, setembro 

de 1946). Este periódico noticiou à fundação do Clube Social em 1946, entretanto, em1951 a 

municipalidade destacava que as obras haviam sido paralisadas em função das estiagens que 

atingiu as atividades econômicas do município: 

 

Considerando que dos fatores determinantes do empobrecimento da nossa 

população, entre os quais ressalva a longa estiagem, dizimando os rebanhos, 



24 

 

provocando brusca queda na produção agrícola, e consequentemente atingindo de 

modo fatal o próprio comércio, resultou a paralização das obras da nova sede do 

Club Social de Itaberaba; considerando que a sede em construção, cuja planta 

honra a Engenharia bahiana, pela sua localização, pela sua estética, constituirá, 

um marco decisivo para o progresso material da Cidade e seu embelezamento. 

(Mensagem, maio de 1951a). 

  

A interrupção da construção do Clube Social preocupava a municipalidade, porque na 

visão desta, este era um espaço de novas sociabilidades e, constituía-se um marco para o 

progresso o progresso de Itaberaba. Percebe-se que um dos principais problemas que 

dificultava o progresso da urbe, relacionava-se com a seca que atingia a economia da cidade. 

Nessa proposta de lei enviada ao Legislativo municipal em 1951, verifica-se a municipalidade 

alegando os prejuízos trazidos pela estiagem. O Clube Social não era uma instituição pública, 

no entanto a sua construção interessava o poder público municipal, já que para este, o clube 

contribuir-se-ia com o desenvolvimento de Itaberaba. Dessa forma, a municipalidade 

destacava a necessidade de recursos para possibilitar a conclusão da obra: 

 

Mais de duzentos mil cruzeiros na obra em apreço, dinheiro conseguido do povo 

[...] a própria municipalidade já auxiliou materialmente a construção; [...] e para o 

auxílio do Club e, por outro lado considerando que, se a Prefeitura não auxiliar, 

urgentemente e de forma decisiva, os trabalhos de construção, com graves riscos 

para sua estrutura material. (Mensagem, maio de 1951b). 

 

Tendo sua construção iniciada em 1946, a interrupção desta obra evidencia o problema 

da seca que, além de prejudicar a economia do município, a estiagem acarretava também, 

segundo a documentação analisada, dificuldades econômicas para a sociedade local, gerando 

um entrave para a modernização urbana.  

A modernização de Itaberaba passou pelas tentativas de se mudar os comportamentos 

dos moradores, pela introdução de serviços urbanos e pela construção e reformas de 

logradouros públicos. A energia elétrica foi instalada em 1938, mas apresentou problemas 

significativos ao longo da década de 1940. Tentou-se resolver o problema da água através da 

construção de tanques, açudes e poços, mas estes não foram suficientes. Nesta perspectiva, a 

municipalidade parece não ter conseguido modernizar a urbe dentro das suas perspectivas. 

Faltavam-lhe recursos econômicos para a execução das obras públicas e auxiliar aquelas 

particulares, mas com função sociocultural. As práticas costumeiras dos moradores 

persistiram e, dessa forma os animais continuaram na área urbana. Essas são as incoerências 

da modernização itaberabense nos anos 1940. 
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Retratos da Bahia: panorama social e político da cidade de Salvador no século XIX 

 

 

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA RIBEIRO

 

 

 

 

Introdução 

Vem, a Bahia te espera. É uma festa e é também um funeral. 

O seresteiro canta o seu chamado. Os atabaques saúdam 

Exú na hora sagrada do padê. Os saveiros cruzam o mar de 

Todos os Santos, mais além está o rio Paraguaçu. É doce a 

brisa sobre as palmas dos coqueiros nas praias infinitas. 

Um povo mestiço, cordial, civilizado, pobre e sensível habita 

essa paisagem de sonho. 

Vem a Bahia te espera. 

Jorge Amado 

 

 

A cidade de Salvador no século XIX era uma metrópole regional na qual se 

concentrava um intenso fluxo de trocas e redistribuição de mercadorias. Essa cidade mestiça, 

também guardava inúmeras incongruências em suas relações sociais e étnicas. O presente 

artigo analisa os principais aspectos sobre a constituição da cidade de Salvador, articulando as 

posições políticas e sociais. Um panorama acerca da vida social, política e econômica. 

Essa constituição advém com a implantação do Estado absolutista português no Brasil, 

alterando a face da colônia. Modificações que abrangeram as esferas da economia, política e 

cultural. Com a presença da corte no Brasil cria-se como diz José Murilo de Carvalho (1986) 

uma “ideia de império” começando a se esboçar um sentimento nacionalista. A vinda da 

família real será o ponto de partida, o arremate da independência e implantação do I Império. 

A independência brasileira é bem peculiar em relação às independências no restante da 

América. A sua marca será a permanência da mesma estrutura política/econômica sem 

grandes mudanças no cenário nacional. E: 

 

Se, no século XVIII, Salvador fora o maior centro urbano do império português, 

depois de Lisboa, passava ela agora, com o século XIX, a um outro segundo lugar. 

Convertera-se na maior cidade do império – e, depois, da república – do Brasil, 
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depois do Rio de Janeiro, sede efetiva do Reino Unido, ao tempo de D. João VI, 

capital imperial sob D. Pedro I e D. Pedro II, capital republicana, a partir de 1889. 

(RISÉRIO, 2004: 313). 

 

O traçado urbano 

 

É nesse contexto que se insere o perfil da cidade de Salvador no século XIX revelando 

um microcosmo de pluralismo racial, nacional, social e religioso. Além do mais sobre o 

traçado urbano, quando Tomé de Souza fundou a cidade em 1549, visou estabelecer uma 

fortaleza na baía de todos os santos, no intuito de defender da ação dos piratas e corsários. Um 

lugar estratégico do ponto de vista militar, lugar cheio de acidentes geográficos onde ela se 

desenvolveria. 

Esse ponto estratégico dividiu o lugar em dois: cidade alta e cidade baixa. Entre o mar 

e os morros a cidade baixa é caracterizada como área de comércio, portuária, desembarque de 

produtos, cheia de casas comerciais e de negócios. Para se chegar a cidade alta várias ladeiras 

de acesso cortam e sobem os morros onde as ruas são essencialmente compostas por casas 

residenciais com amplas praças e jardins. Cidade alta é a parte burocrática, onde funciona a 

administração; cidade eclesiástica, amplamente urbanizada com chafarizes e igrejas 

grandiosas. Tudo bem paramentado para acomodar a elite com sua tipicamente arquitetura 

portuguesa. 

Cidade baixa e cidade alta ambas se complementariam. Cidade negra e cidade branca. 

A baixa era a cidade dos negócios, de ponto de vendas e portos, onde corria o dinheiro. 

Também negra e escrava espremida entre a montanha e o mar. A cidade alta era a cidade 

branca senhorial, como atesta Antônio Risério (2004:296) “o contraste entre as cidades alta e 

baixa é acentuado ao extremo por aqueles que visitaram Salvador oitocentista”. 

 

A população e suas inquietações 

 

Cidade alta e baixa são cidades dentro de contextos de esfera local e regional. O que 

faz uma cidade não é a existência de outras cidades o que parece até trivial, mas 

particularidades que cada uma soube criar dentro de uma realidade social e política assentada 

nas relações pessoais e institucionais das proximidades entre este e aquele. Mais do que uma 

aglomeração de construções, pelourinho, marcos arquitetônicos a construção de uma 

identidade citadina dependente da pluralidade que a transcende.  O ponto crucial é que 
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Salvador será ao longo de sua existência uma cidade inquietante e revolucionária. A começar 

em seus primórdios pelas denúncias poéticas de Gregório de Matos encontrando ecos em 

Castro Alves. Da resistência indígena contra colonizadores à Conjuração baiana (1798). 

Salvador do século XIX parece estar madura para revoltas e inquietações: Mata 

Marotos em 1823, Levante dos Malês, em 18356, Cemiterada, em 18367, Sabinada em 1837-

18388, Greve negra em 18579, Carne com osso e farinha sem caroço em 185810. Sem contar 

que na primeira metade do século XIX havia vários levantes negros causando uma onda de 

medo por um pressentimento e terror de uma suposta dominação negra na Bahia com 

inspiração no Haiti. Já na segunda metade do século XIX havia um potencial rebelde 

motivado por outros aspectos. Como atesta João José Reis (1992: 100): 

 

As rebeliões escravas que aconteceram na Bahia na primeira metade do século XIX 

podem ser explicadas por vários fatores. Em primeiro lugar, a expansão da 

economia a partir do final do século XVIII, que fez aumentar o número de engenhos, 

a produção de açúcar para a exportação e a importação de escravos da África. 

Esses mesmos fatores influenciaram ainda o desenvolvimento da cultura do fumo, 

em Cachoeira, principalmente, fumo que era trocado na África por escravos. O 

crescimento da agricultura de exportação, por outro lado, foi feito às custas de uma 

intensificação do trabalho escravo e também as custas da produção de alimentos. O 

escravo do Recôncavo agora trabalhava mais e comia menos. 

 

Reis (1992) explica que os escravos eram empregados em vários tipos de atividades e 

nesse período havia uma maior exigência para o trabalho e uma escassez de alimentos 

causada por vários fatores sendo o principal o econômico. O tráfico seria nesse momento 

intensificado que faria crescer a mão de obra essencialmente masculina em sua maioria. 

Inibindo a formação de famílias escravas que traria consigo certas precauções ante uma 

rebelião. As revoltas eram uma forma de resistência coletiva contra a escravidão. Vários casos 

vão delineando todo Recôncavo como um barril de pólvora. As fortes repressões contra essas 

rebeliões por meio das autoridades principalmente entre os governadores da província eram 

constantes. Acrescenta-se a isso ideologias liberais e abolicionistas criando um ambiente 

favorável às rebeliões entre africanos de um mesmo grupo étnico que reforçavam uma 
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identidade coletiva e a aversão a cultura local. Eles não se submetiam facilmente as 

imposições dos senhores. Pois 

 
Diante desse espetáculo de revoltas sanguinolentas, as autoridades multiplicaram 

interdições. Distribuíram ameaças. Restringiram a livre circulação extradomiciliar 

dos africanos forros. Reforçaram o aparelho militar. Etc. O pânico se instalara. E o 

fantasma do Haiti rondava monstruosamente os passos da classe dirigente. 

(RISÉRIO, 2004:334). 

 

Os oitocentos no plano econômico vão ser delineados como um período de expansão e 

retração. Vai ter seus altos e baixos que conseqüentemente afetará as camadas mais populares. 

No plano social a população em sua maioria era pobre, subdivididos em pobres livres e 

escravos. Esse contingente populacional a esse nível fazia vir a tona inquietações e revoltas 

devido ao descaso, pelo cativeiro, escassez de alimentos, repressão, enfim uma pobreza 

generalizada com tensões generalizadas. Na visão dos elitizados, esse contingente de 

mendigos, pobres e escravos formavam uma “classe perigosa” que deveriam ser combatidas 

com todo rigor. 

Para aumentar o drama, as condições sanitárias não eram das melhores. Nos subúrbios, 

epidemias assolavam o povo como febre amarela em 1849 e cólera em 1855-56. Segundo 

Reis (2004), o meio urbano escondia muita das mazelas sociais: fome, miséria, doenças e falta 

de trabalho.  

 

O quadro político 

A existência de uma elite detentora do poder existia dentro de uma ordem social 

estabelecida. José Murilo de Carvalho (1986) elucida que essas classes possuíam certo 

“controle” social, o status quo que repercutia na esfera política. Em suma, os grupos sociais 

dominantes representavam o grupo político dominante. Essa classe em sua maioria era 

constituída de proprietários de terras e a influência na Província tenderia uma formação e 

manutenção nos moldes dessa classe dominante. Como no Brasil predominou o absolutismo, 

onde a figura do monarca exercia o controle. Esse controle era respaldado por grupos de elite 

por predomínio de jogo de interesses mútuos. 

A monarquia conseguiu manter a unidade territorial sem a fragmentação desse 

território sob a construção do governo civil em conseqüência do tipo de política que se criou 

na América Portuguesa. Uma das marcas da manutenção da ordem vigente foi uma certa 

homogeneidade social oriunda da elite social dominante. Para Carvalho (1986) essa 
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homogeneidade iria implementar o modelo de dominação reduzindo conflitos dentro do seio 

da própria elite. 

 

A homogeneidade ideológica e de treinamento é que iria reduzir os conflitos intra-

elite e fornecer a concepção e a capacidade de implementar um determinado 

modelo de dominação política. Essa homogeneidade era fornecida principalmente 

pela socialização da elite, que será examinada através da educação formal 

universitária, da ocupação e da carreira política. (CARVALHO, 1986:25). 

 

Em se tratando de educação os homens da classe dominante possuíam formação 

superior acompanhados de carreira política e bens latifundiários. Estavam nivelados em 

cultura, renda e politização. Na questão de formação acadêmica os juristas e magistrados 

exerciam papel crucial na política e administração. Coimbra era o centro de educação onde os 

filhos dos latifundiários eram enviados. O curso de Direito estava em voga o que gerava uma 

superpopulação de magistrados sem trabalho em todo território nacional. Os que conseguiam 

seguir carreira pública adentravam num processo de treinamento, profissionalização que os 

capacitava ideologicamente para compor a classe dos burocratas estatais. É exatamente essa 

homogeneidade ideológica que vai dá as bases para manutenção do Estado e ‘estabilidade’ 

política a jovem nação. 

Na construção do Estado brasileiro a elite se concentrava numa formação jurídica 

ligada à terra como sinônimo de riqueza e poder. Será essa elite que vai persistir durante a 

vinda da família real a época da independência perpetuando as mesmas estruturas que 

permitiu a manutenção da escravidão ligada a uma economia agroexportadora. A única 

maneira de conseguir ascensão social seria encostando-se à máquina burocrática do governo. 

É o que faria boa parte dos filhos dos senadores donos dos engenhos do nordeste que estavam 

em decadência. Para tanto, a vida pública era uma carreira promissora que garantiria a própria 

subsistência. Por esse ponto de vista essa elite objetivava a manutenção do Estado em seus 

moldes para não perder as vantagens dela abocanhada. Nesse panorama não só na Bahia, mas 

em todo Brasil essa elite estava fundamentada em tradições latifundiárias e dependentes do 

trabalho escravo. 

Salvador era um celeiro de políticos proeminentes. Os escravos partiam para o centro-

sul num êxodo frenético, durante os Oitocentos. Políticos também seguiam o mesmo caminho 

para exercerem cargos de confiança e ministerial na capital do Império. Uma característica 

típica era que nenhum deles ‘lutava’ por interesses regionais de sua província, ao invés disso, 

se lançava em interesses de plano nacional. As divergências surgidas seriam no sentido de 

manter a unidade nacional. Durante as regências os conflitos provinciais estavam se 
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processando rapidamente e a busca era pela estabilidade imperial. Por essa visão as reformas 

eram mínimas, o que não abalariam o conservadorismo político, pautando-se sempre na 

manutenção da ordem vigente perpetuando assim o poder, tendo em vista vantagens 

recíprocas. Antônio Risério (2004:311) citando Kátia Mattoso, sobre a atuação política baiana 

na província, fala que: 

 
entre 1857 e 1871, por exemplo, foram baianos nada menos que 34, 92% dos 

membros do gabinete imperial – para se ter uma noção do que isso significou, 

lembre-se que os cariocas ocuparam o segundo lugar no ranking, com 19,05%. “Os 

representantes da Bahia dominaram a cena política”, conclui Kátia Mattoso. 

Mas é exatamente aqui que está a estranheza. A forte presença baiana no núcleo 

mesmo do poder nacional jamais se traduziu numa ação vigorosa em favor da 

Província.  

 

 

 

O mercado de trabalho 

 

Sobre o mercado de trabalho em Salvador, Kátia Mattoso (1992) em linhas gerais fala 

que era essencialmente dependente da mão de obra escrava. E havia uma grande falta de 

mercado empregador na capital baiana, no século XIX. Existiam dois mercados de trabalho: 

um para brancos, mulatos e negros livres e outro para escravos. Cada posto era demarcado de 

acordo o segmento social e racial. A indústria era incipiente e absorvia o mínimo do 

contingente populacional. Na agricultura o açúcar sofria uma retração e ocorria um êxodo da 

mão de obra escrava para os plantios de café no sudeste. Kátia Mattoso (1992:534) aponta que 

por conta da baixa do açúcar, alguns senhores tenham utilizado seus escravos na cidade para 

serem escravos de ganho, gerando assim uma renda extra em tempos de crise: 

 

É preciso ter em mente, aliás, que, numa sociedade escravocrata, a demanda de 

empregos tende a ser maior que a oferta, sobretudo, quando é fácil aumentar o 

número de escravos, como ocorreu até 1850. É lícito mesmo perguntar se certos 

produtores agrícolas, diante das dificuldades ligadas à cultura da cana-de-açúcar, 

não teriam levado alguns de seus escravos especializados para trabalhar em 

Salvador. Seria, para o proprietário, uma forma de tornar rentáveis as capacidades 

de sua mão de obra cativa. 

 

Alternativas para a massa trabalhadora encontravam-se na construção naval e civil, e 

nos setores terciários, ou seja, prestação de serviços. Salvador demandava muita obra de infra-

estrutura, mas mesmo assim não absorvia toda população livre, principais empregados na 

construção civil e naval. O trabalho também era questão de cor, os brancos se beneficiavam 

das melhores oportunidades, e os negros livres ou alforriados exerciam os trabalhos menos 

remunerados. Mattoso (1992) atesta que alguns conseguiam galgar degraus a mais nessa 



33 

 

questão. Para tanto, havia ofícios artesanais: relojoeiro, serrador, sapateiro, etc. A maioria não 

possuía emprego estável, e não eram assalariados. Por isso muitos exerciam várias ocupações, 

na falta de um exercia o outro ou os dois ao mesmo tempo. 

Sobre negros e sua relação com o trabalho, eles eram obrigados a repassar o ganho aos 

seus donos. A maioria dos escravos em Salvador trabalhava na rua, ou entre casa e rua. Eram 

chamados de ‘ganhadores’. Segundo Reis (2004), muitos escravos tinham ofícios ligados à 

etnia, pela afinidade que possuíam na terra materna, a exemplo: iorubás, jejes e haussás eram 

exímios negociantes. O trabalho escravo urbano permitia certas oportunidades e obedecia a 

uma organização coletiva com hierarquias e regras bem demarcadas e estabelecidas como no 

caso dos “cantos11”, lugares onde predominavam certo grupo de escravos com seus líderes. 

Em casa, rua, esquina ou beco eram facilmente identificados. As mulheres também 

trabalhavam: as brancas poderiam ser professoras, bordadeiras enquanto que as negras 

carregavam água, trouxas de roupa, lavandeiras, vendedoras de doces e quitutes, domésticas, 

compravam e vendiam. O regime escravocrata trouxe dentre outras conseqüências em relação 

ao trabalho como fala Kátia Mattoso (1997:176) “A escravidão deu ao homem livre na Bahia 

um sentimento de superioridade e de desprezo pelo trabalho, desprezo não só pelo trabalho 

manual, mas por todo trabalho longo ou muito cansativo, seja este qual for”. 

 

Considerações finais 

 

O sentido e o sentimento de ser baiano é uma herança do século XIX. A visão 

romântica dos traçados urbanísticos de Salvador nos romances de Jorge Amado e nas músicas 

de Dorival Caymmi e outros cantores falando dos costumes e denúncia social, a crítica do 

comportamento do pequeno burguês, as histórias pitorescas, os abusos da espacialidade fazem 

parte de uma construção identitária. A discussão da identidade é importante como ressalta 

José Carlos Reis (2006) porque os brasileiros e conseqüentemente os baianos também 

“precisam construir criticamente a própria imagem para vencerem em suas lutas e 

negociações de reconhecimento e superarem sua situação de crise permanente” (p. 10). 

O sujeito é convocado a assumir e demarcar seu posicionamento na sociedade, nós 

somos aquilo que nos tornamos dando significado a nossa própria existência. Com isso nossas 

vidas vão sendo conectadas cotidianamente a um sentido regional oriunda das construções 
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 Segundo Reis (2004) eram os grupos etnicamente delimitados, que se reuniam para oferecer seus serviços em 

locais também delimitados da geografia urbana.  
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históricas oriunda do século XIX. Nesse trabalho, sobre Salvador do século XIX os teóricos 

citados discutiram, pesquisaram, teorizaram uma cidade na tentativa de dar diretriz que 

relacionasse uma Salvador que refletisse as condições que tornara possível a coexistência da 

“baianidade”. Risério (2004) vai dizer que “entre o século XIX e XX, foi fundamental para o 

desenho e a fixação de nova personalidade, no complexo brasileiro de civilização”.  

Quer dizer que o mito de ‘ser baiano’ tem suas raízes no século XIX. A Salvador do 

século das luzes, segunda capital do Império, era um caldeirão de realidades de pluralismo 

social e político. E nesse olhar panorâmico ainda é incapaz de revelar todas as suas facetas, 

mas a tentativa já é um vislumbre de que ela é e venha a ser. Ainda com repercussão que 

podem revelar a nós mesmos nesse espelho Salvador. 
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Vale o escrito: o jogo do bicho na Feira Moderna (1940-1960) 

 

CARLOS ALBERTO ALVES LIMA

 

 

Idos de 1992, ainda garoto menos de 10 anos de idade, acordo com um sonho 

lembrado da noite anterior. Antes de escovar os dentes e fazer a primeira refeição do dia, fico 

apreensivo à espera da minha mãe se levantar. A razão da inquietude é contar o que me 

ocorrera no sonho. Alguns minutos de apreensão, e ela abre a porta do quarto: 

- Mãe, sonhei conversando com meus primos lá na “roça” e no meio do papo um 

animal escapou do curral e correu atrás da gente. Mas os bichos não conseguiram 

pegar ninguém, eu mesmo escapei por que subir naquele pé de tamarindo. 

Minha mãe escutando aquele falatório, mas com a atenção voltada para a labuta diária – que 

só estava começando – água e leite fervendo, responde meio de supetão: 

 - vai à venda de Rogério, conta essa história para ele, dizem que decifra sonhos, 

depois você joga no Bicho. 

Tomei o café com a maior rapidez possível, pedi alguns cruzeiros e corri como costumeiros as 

crianças traquinas e curiosas. Rapidamente chego ao ponto do Jogo e com toda presteza conto 

o sonho para Rogério. Sapiente na arte da dedução onírica, ele retruca: 

- E aí, menino, vai jogar o que: Milhar, Centena, Dezena ou Grupo? Na cabeça ou do 

primeiro ao quinto? 

Sem saber indaguei: qual o mais fácil de ganhar? Obtenho a resposta que grupo e dezena são 

mais fáceis de tirar a sorte grande, no entanto, os valores são proporcionalmente baixos. 

Entre a maior possibilidade do ganhar e o maior valor do prêmio, fiquei com a 

primeira opção, a contragosto, diga-se de passagem, do bicheiro. Com a sua consultoria, 

joguei meus poucos cruzeiros entre grupos e dezenas. Não sei até hoje o porquê dele ter me 

indicado jogar no Burro, Cabra, Cobra e Vaca, escolhendo respectivamente uma dezena de 

cada grupo. Jogo feito. Volto para casa com a “poule” na mão e com o pensamento positivo 

da sorte entrecortando meus pensamentos. Passei a manhã, entre a TV e as brincadeiras, mas 

o pensamento volta e meia em minha “fezinha”. 

Após o almoço, resolvo voltar a “venda/banca” para conferir o resultado. Para minha 

surpresa havia ganhado, tanto no grupo, quanto na dezena. Fui sortudo no burro e 

respectivamente na dezena 10. O valor que ganhei, confesso que não sei precisar, mas uma 
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coisa tenho certeza, fora no mínimo três vezes o valor apostado e o mais importante, me 

garantiu guloseimas por um período de pelo menos duas semanas. 

Salvo os exageros e esquecimentos da memória – lá se vão mais de 20 anos – foi assim que 

tive meu primeiro contato com esse mundo fascinante, prazeroso, controverso e provocante 

do jogo do bicho. Dali em diante, mesmo sendo uma criança, joguei mais algumas vezes, sem 

obter o mesmo êxito, afastei-me, mas a presença da loteria tipicamente brasileira fazia parte 

de meu cotidiano. Quantos amigos comentavam que havia jogado? Quantos bares, barbearias 

e esquinas frequentei e ali estava uma banca ou um cambista com seu talão, ofertando a sorte 

do dia? É dessa forma que o jogo, a jogatina, a sorte e o azar fazem parte da jornada nacional, 

sendo vivenciado em toda nossa diversidade, independente de classe, cor, gênero, geração e 

até religião. 

 No entanto é válido acrescentar que mesmo fazendo parte de uma dada realidade 

histórica, segue-se junto ao jogo toda uma construção ética/moralizante que de alguma forma 

serve para macular e negativizar a sua existência. Ainda mais ao se articular com o discurso 

jurídico, com destaque para a implantação da Lei de Contravenções Penais promulgada no 

Brasil em 1941 e a lei federal nº 2.215 de 1946, que juntas conformaram um teor de 

ilegalidade e controle da prática. 

 Para Johan Huizinga, em seu clássico Homo Ludens (1938), que buscou estudar o 

caráter lúdico de todas as relações culturais desenvolvidas ao longo da história, afirma, que 

através do jogo e pelo jogo que toda e quaisquer civilização surge e se desenvolve. Em sua 

perspectiva:  

 

No jogo existem algumas coisas “em jogo” que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido a ação. Todo jogo significa alguma coisa. 

Não se explica nada chamando instinto ao principio ativo que constitui a essência 

do jogo; chamar-lhe espírito ou vontade seria demasiado. Seja qual for à maneira 

como o considera, o simples fato de o jogo encerrar um sentido, implica a presença 

de um elemento não material em sua própria essência (HUIZINGA, 1996: 4) 

 

Muito embora partindo de uma análise discursiva e filosófica o autor nos evidencia o 

lugar do jogo nas relações sociais e culturais, vista de uma maneira ampla e assumidamente 

presente. Sua definição se apresenta como uma contraposição às análises 

cognitivas/psicologizantes e biológicas acerca do ato de jogar. Em suma, para Huizinga o jogo 

só poderá ser explicado como elemento da cultura. Dessa relação – jogo/cultura – assenta-se a 

linguagem, os mitos, os ritos, a educação, etc. Considerando essa concepção de jogo – 
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elemento constitutivo da cultura – nossa atenção se voltará para uma concepção mais estrita. 

Interessa-nos o jogo, na forma da jogatina, uma prática lúdica que de alguma forma 

proporciona experiências subversivas aos ditames valorativos de uma sociedade a qual 

pertence, ou simplesmente uma válvula de escape para extravagar as emoções latentes. 

Tomaremos o jogo então, como: “uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente 

da vida cotidiana”. Desse conceito depreendem-se algumas características que são recorrentes 

ao ato de jogar, dentre essas, destaca-se como: uma atividade livre, mas consciente, tida como 

“não séria” e que foge a vida habitual/cotidiana, sendo capaz de absorver o sujeito jogador de 

uma maneira intensa e total. 

 Ao compreender a prática do jogar devem-se levar em consideração os limites 

espaciais e temporais específicos. Como parte integrante da cultura, o jogo, e a sua derivação 

– a jogatina – como também as experiências dos jogadores são dotado de uma historicidade
12

. 

Assim, buscaremos dar conta, aqui, do jogo enquanto fenômeno ocorrido e localizado na 

Feira de Santana, entre as décadas de 1940-1960, particularmente no “Complexo da Rua do 

Meio”. Momento de grandes transformações na cotidianidade brasileira, com destaque para a 

modernização dos costumes e do comportamento, do crescimento das taxas de urbanização, 

como também da consolidação de uma nova etapa do capitalismo e de uma forma de 

trabalhismo implantado no período Getulista. 

 Na Feira de Santana moderna se jogava de tudo, carteado, dominó, bingo roleta, 

víspara. Os espaços eram os mais diversificados possíveis, como nos mostra a coluna “De 

Auditu” do semanário “O Coruja”: 

 

Enquanto as autoridades dizem combater o jogo, joga-se a valer na cidade não é 

somente, o bicho feito nas barbearias, quitandas, nos pontos de ônibus e nos 

abrigos. Não é jogo nas espeluncas dos subúrbios. É o jogo grande, dos salões, das 

casas senhoriais, é o jogo de muitos cruzeiros, o jogo do granfino. Certas 

sociedades que se dizem recreativa abrigam nas sombras o jogo (...)
13

 

 

 

Além de denunciar os locais mais comuns da jogatina, a reportagem trata de esclarecer 

que a prática não ficaria restrita apenas as camadas populares, mas que uma elite também se 
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 Não há evidências que afirmem com segurança quando o homem passou a praticar o jogo. Porém vestígios 

mostram que o homem paleolítico, usava o astrálagado, osso do pé de algum animal, como uma forma de dado. 

Jogava-se para cair em várias posições. A partir daí é possível acompanhar o ato de jogar nas demais fases da 

humanidade. Para ver sobre a História do jogo. PADILLA, Ricardo. O Jogo uma Paixão. Porto Alegre: Só 

Livros, 1995.  
13

 Jornal O Coruja, 12/11/1955. 
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aproxima calorosamente. Se os pobres/desordeiros/vadios utilizavam as vendas/bares/cafés e 

o mercado municipal, situados no entorno da célebre Rua do Meio, a elite se resguardavam 

“em certas sociedades que se diziam recreativas”. Pela análise e cruzamentos das fontes, esses 

espaços eram nas sedes das Filarmônicas feirenses: 25 de Março, Vitória e Euterpe, situadas 

na denominada Rua da Direita
14

. Não podemos deixar de explicitar que a inauguração, nos 

finais da década de 1940, do Cassino Irajá
15

 foi de grande valia, pois ali foi alocada uma elite 

que jogava livremente, mas que buscava uma cômoda privacidade. 

 De toda a variedade de jogos, optaremos por analisar o “jogo do Bicho”. Dentre tantos 

fatores, a escolha se deve pela repercussão que essa modalidade tivera ao longo do período 

que propomos estudar, sendo alvo da repulsa jurídica e da defenestração moral da imprensa. 

Sem contar que no “Complexo da Rua do Meio” localizava-se grandes pontos de venda dessa 

loteria. 

 Dos finais do século XIX à primeira metade do século XX, observamos o 

aparecimento e a divulgação de uma série de modalidade de jogos e atividades lúdicas. Seja a 

jogatina típica de Azar, sejam aquelas que emanavam sentimentos coletivos, percebia-se 

facilmente o alistamento voluntário do brasileiro a essas práticas que transbordavam emoções. 

Preocupada com essa explosão, a Pastoral coletiva, entidade civil/religiosa ligada ao 

Episcopado da província Eclesiástica de São Paulo, lança para toda nação, em 25/11/1942, 

uma cartilha que buscava denunciar e alertar a sociedade brasileira para o perigo dos jogos. 

Conforme esse documento, os jogos seriam divididos em três classes: Jogos de Engenho, 

Jogos Mistos e Jogos de Azar. Por definição, o primeiro, seria uma modalidade que seria 

realizada levando em consideração as qualidades intelectuais ou a força corporal de cada um 

dos participantes/jogadores, podendo ser ele coletivo ou individual. Nessa, elementos como 

valor, destreza, força e inteligência seriam preponderantes, faria parte desse grupo o Xadrez e 

o futebol. O segundo seriam aqueles onde ocorreria a articulação entre a engenhosidade 

pessoal e um elemento estranho, a qual se dá o nome de sorte, destaca-se ao praticar essa 

modalidade, a sagacidade, o raciocínio e o senso de oportunidade. São exemplos dessas: 

dominó, baralho e o Ludo. A terceira, respectivamente, releva-se por em nada contribuir para 

o engenho individual, além de ser realizado ao bel prazer da sorte e seus fortuitos lances, 

derivam apenas das paixões efêmeras e não valorativa ao espírito humano. Fazem parte, o 

jogo do Bicho, o Bingo e a Roleta. 
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 Atual Conselheiro Franco, centro comercial de Feira de Santana. 
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 Espaço de sociabilidade noturna da elite feirense, onde música, jogo e prostituição se articulavam. Tendo 

como proprietário Oscar Marques, vulgo Tabaréu. 
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 Nota-se que nessa divisão, o caráter ético/religioso articulou-se com os valores 

sócio/culturais da sociedade em questão. Na primeira modalidade, onde incluir-se o futebol, 

valorizam-se as virtudes e inclusive é indicada enquanto lazer e divertimento, pois: 

 

Faz-se como simples passatempo, ordinariamente no âmbito das próprias famílias, 

entre pessoas conhecidas e mesmo nível social, sem nenhum interesse pecuniário, 

ou limitado as posses normais dos que nele tomam parte. Semelhantes jogos, 

praticados com as devidas reservas, em si nada teria de censurável se não roubasse 

aos parceiros um tempo preciosos que poderiam empregar em outras atividades 

mais úteis e elevadas como a conversação, a leitura e o estudo
16

 

 

 

Compreende-se que nesse momento – ano de 1942 – o esporte ludopédio
17

 se 

configurava como elemento da identidade nacional e transformava-se na prática esportiva 

mais popular em nosso solo. Já em relação aos jogos de azar, a atitude é diametralmente 

oposta: 

 
São de todos nocivos, porquanto substituem à razão, as paixões arrastam os homens 

menos capazes de se dominar, seduzem as massas ignorantes e permitem a atuação 

dos exploradores da boa fé e da ambição alheia (...) nenhuma qualidade desenvolve 

no jogador, pelo contrário, mina-lhe a saúde, enfraquece o caráter, embrutece-lhe a 

consciência tornado-o inábil e inapto para o trabalho e arrojando-o no caudal dos 

vencidos da vida.
18

 

 

 

 A prática dos jogos de azar, quando do lançamento da cartilha, já se encontrava 

enquadrado pelo Decreto-lei 3688/41 do Código Penal Brasileiro, relativo às Contravenções e 

atrelado a Delegacia de Jogos e Costumes. Fica claro, senão textualmente, mas por todas as 

informações que circularam a época, que a definição de Jogos de Azar, tinha no Jogo do 

Bicho o seu epicentro. Atribuía-se a este, paixão, lascívia, sentimentos incontroláveis que se 

estruturavam contrariamente a uma sociedade que tinha na racionalidade, no controle dos 

desejos seus pilares civilizatórios, agindo diretamente no modo de agir, pensar, sentir e 

comporta-se dos cidadãos. Para Ricardo Padilha (1995), ao analisar os aspectos 

psicologizantes e social da jogatina, a paixão é umas das características mais destacável no 

jogador, ela é a expressão de um deslocamento de conflito, estando: 
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 O Jogo, a Dignidade, a Família e a Defesa do Brasil. Cartilha da Pastoral Coletiva. Pág 8 e 9. 
17

 Até a década de 1930, havia perseguição e controle por parte das elites dirigentes da prática do futebol pelas 

camadas populares. Ver: HERSCHMANN, Micael e LERNER, Kátia. Lance de Sorte: O Futebol e o Jogo do 

Bicho na Belle Époque Carioca. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993; SANTOS, Henrique Sena dos. “Pugnas 

Renhidas”: Futebol, Cultura e Sociedade em Salvador, 1901-1924. Feira de Santana: UEFS 2012.  (Dissertação 

de Mestrado) 
18

 Op. Cit. Cartilha da Pastoral Coletiva. Pág: 8 à 10. 
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 Presente na excitação que desperta o jogo por dinheiro, uma excitação bem próxima 

da sexual. Ganhar corresponde ao orgasmo e matar, liquidar o adversário; perder é o 

castigo. Em suma jogar é a alegria, tristeza, fortuna, paixão, miséria, se perder, a 

emoção valeu a pena. Perdi tudo, mas ganhei a emoção. (PADILLA, 1995:71) 

 

Conforme o mesmo, existem três tipos de jogadores: Social, Profissional e o 

Compulsivo. A primeira categoria busca na jogatina apenas diversão, distração, o ato de jogar 

serve com uma descarga das tensões do trabalho e da vida familiar. Já o profissional e 

compulsivo são considerados estados patológicos, sendo o último mais perigoso e danoso 

para sociedade e para o próprio, sendo o jogo uma paixão que faz a sua vida girar em torno. 

Além disso, esse tipo de jogador correlaciona a jogatina com o alcoolismo e o tabagismo e no 

caso, da temporalidade dessa pesquisa, com a vadiagem, aversão ao trabalho, pelo menos, aos 

olhos daqueles agentes embevecidos de arroubos modernizantes/civilizatórios. Assim, tem-se 

a visão do jogo enquanto vício, degradação moral e social dos sujeitos. Para refletirmos, 

vejamos o editorial “A Volta do Bicho”, lançado pelo “Coruja” em 21/01/1956: 

 
Com a terrível cabeça de monstro que mil vezes cortado, mil vezes renasce, ressurge na 

cidade o jogo (...). Ressurge, revive, alimentado e fortalecido das mesmas intenções 

criminosas de sempre, impulsionada dos mesmos motivos inconfessáveis, uma 

calamidade que surge estampada no seio da sociedade (...). Somos contra o jogo, só 

por só, onde e sob qual aspecto se apresente. Combatemos o jogo vício, o jogo 

degradação, ruínas dos indivíduos, insegurança dos lares (...)
19

 

 

Por mais que o jogo fosse considerado uma instituição sócio/recreativa
20

 e marcado 

por uma ramificação, isso talvez seja a especificidade que contribuiu para a sua perpetuação, 

o vício/compulsação ou o simples ato de jogar são colocados no campo do individual, das 

escolhas pessoais. Mas mesmo assim, o Estado mantenedor da harmonia social, teria por 

obrigação tutelar e proteger esses indivíduos. Dessa forma, a grande estratégia seria combater 

legal, moral e juridicamente, empreendendo uma verdadeira “Cruzada” contra o jogo. 

 De acordo a Antonio Benatte (2002) as estratégias de controle e em alguns momentos 

de extirpação dos Jogos de Azar, ao longo da primeira metade do século XX, fazia parte de 

um projeto maior, cristalizava-se sob o ponto de vista de um projeto hegemônico de 

sociedade. Assim, “para as elites do progresso a necessidade de moralização dos costumes 

populares justificava a intervenção do estado no espaço público, resguardando para os 

cidadãos, as liberdades individuais na esfera da vida privada”
21

. Os jogos aparecem então, 

como um contraponto ao que era idealizado no projeto de civilização, trabalho e família da 
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 Jornal “O Coruja”, 21/01/1956. 
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 Instituição no sentido de comportar um conjunto de regras e procedimentos específicos, reconhecido e 

algumas vezes aceito e sancionado pela sociedade a qual pertence.  
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 BENATTE, Antonio Paulo. Dos Jogos que especulam com o Acaso: Contribuição a História do Jogo de Azar 

no Brasil (1890-1950). Campinas: UNICAMP, 2002. Pág: 40 (Tese de Doutorado) 
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ordem burguesa, que tinham as urbes enquanto palco para divulgação e consolidação desses 

ideais. Enfim, a presença do jogador e sua atitude de especular com o acaso representava 

fraturas e um atentado ao modelo social que se buscava estabelecer e instituir. Numa 

gramática social, jogo, azar, sorte, paixão, emoção aparecem como antônimos das 

palavras/desejos que eram cotidianamente enunciadas como ordem, progresso, educação, 

razão e trabalho. 

 Conforme o mesmo Benatte (2005), nesse momento de consolidação de uma nova 

sociedade baseada em valores burgueses e organizada sob a égide do capitalismo, numa 

lógica que transforma tudo e todos em mercadoria
22

, efetivando um caráter econômico em 

todas as relações humanas, seja ela, no mundo do trabalho em particular, ou no mundo social, 

no geral, o jogo de azar se coloca como antieconômico, por canalizar energia e tempo para 

fora do domínio produtivo efetivo. Esse desperdício gratuito e voluntário se apresenta como 

atentado aos imperativos do Capital. Conclui-se, então, que: 

 

A mentalidade contábil do mercado capitalista, associado ao energitismo, voltado para 

a produção e reprodução do valor, informa historicamente toda uma moral econômica 

que as receitas superam as despesas; que os benefícios superam os custos; que a 

produção supere a destruição. Essa moral, evidentemente, não deixa espaço para o 

excesso da dissipação pura, perda representada pelos gastos improdutivos. Daí a sui 

generis condenação ao jogo, entre outras práticas culturais arquetípicas. (BENATTE, 

2005: 28) 

 

Nessa concepção os Jogos de Azar e mais especificamente o Jogo do Bicho, seriam 

práticas lúdicas subversivas a um processo civilizatório dominante. Por conseguinte a paixão 

e a excitação que despertavam, principalmente nas classes populares, eram vistas como 

pulsões primitivas, formas “descivilizadas” dos costumes. Teríamos então algumas disputas 

no campo dos costumes/comportamentos: Lúdico X Controle; Emoção X Razão; Tédio x 

Excitação; Prazer X Trabalho. Para Elias e Dunning (1992) as sociedades modernas ou 

aquelas em processo de modernização marcavam-se pela moderação das emoções e a 

refratação dos instintos e paixões.  

 
Explosões incontroladas ou incontroláveis de forte excitação coletiva tornam-se menos 

freqüentes. Os indivíduos que agem de forma bastante excitada sujeitam-se a serem 

conduzidos a um hospital ou à prisão. A organização social do controle da excitação 

individual, no sentido de conter excitações apaixonadas em público e até no privado, 

tornou-se mais forte e mais efetiva. (ELIAS e DUNNING, 1992: 101) 
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 Conforme Marx: A desvalorização do mundo humano/social cresce na razão direta da valorização do mundo 

das coisas. O trabalho não apenas produz mercadorias, produz também a si mesmo e aos sujeitos enquanto 

mercadorias, justamente na proporção em que produz mercadoria em geral. 
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Tudo isso nos leva a crer que o projeto burguês nas urbes modernas relegou ao papel 

de coadjuvante, pelo menos no discurso oficial e legalizante, as experiências de divertimento, 

prazer, paixão e excitação, no qual está incluso a jogatina, em especial as praticadas pelos 

pobres e camadas populares. Mais que isso  

 
 As paixões, o lúdico, os afetos intensos, o dionisíaco da vida, foram considerados 

um “desvio” patológico imoral e criminoso. Os códigos de conduta civilizados 

(racionais, normais) marcados pela regulação e auto-regulaçao dos hábitos e 

comportamentos tornaram-se um imperativo para ação individual na vida 

cotidiana. (BENNATE,2005: 28) 
 

 

Além da tentativa de controle, teremos a cada momento que a consolidação das novas 

normas atinjam estágios mais avançados, uma mudança na estrutura comportamental da 

sociedade, que se instaura tendo como um dos fundamentos a desvalorização e depreciação ao 

jogo. 

  

Por uma História do Jogo 

 

Como já expressado, o jogo do Bicho, fora de todas as práticas lúdicas a mais 

perseguida, mas na mesma proporção a mais jogada e divulgada. A loteria do Bicho surge no 

Rio de Janeiro em finais do século XIX, precisamente no ano de 1893. A criação é creditada 

ao mineiro João Baptista Vianna Drummond, um homem das letras e muito bem relacionado 

com o imperador D. Pedro II, dado a isso fora por muito tempo diretor geral da Companhia 

Arquitetônica Imperial – instituição responsável por dotar o país de melhorias infra-estruturais 

– além disso, em agosto de 1888, recebeu com honras imperiais o título de Barão de 

Drummond. 

 A criação da loteria se dá a partir do momento que o Jardim Zoológico, criado em 

1873, numa área de 300.00 metros quadrados, no Bairro de Vila Isabel, onde Drummond 

criava animais e ministrava aulas de zoologia, além de manter uma exposição permanente de 

produtos da fauna/flora brasileira, passou a viver uma crise financeira, principalmente pelo 

fim do repasse da subvenção imperial – 10 contos de reis. Na iminência de fechar o espaço, o 

Barão, aceita a sugestão de um amigo mexicano – Manoel Ismael Zevada – que pelas plagas 

do centro da cidade maravilhosa bancava uma loteria, denominada Jogo das Flores. Munido 

dessa ideia, passou a cobrar mil réis para o visitante ter acesso ao Zôo, que lhe daria direito 

também a um bilhete com o desenho de um animal. Ao final da tarde, uma placa suspensa na 

estrada, desvelava o bicho do dia. Aquele agraciado pela sorte ganhava o prêmio único de 20 
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mil réis. A notícia se espalhou pela cidade e rapidamente a loteria se tornou um sucesso, 

sendo vendido pelos cambistas nos quatro cantos da capital federal. Conforme Câmara 

Cascudo, os 25 bichos que compunha o jogo, eram disputados de maneira avassaladora pelas 

Ruas do Rio de Janeiro, assim: 

 

O jogo agradou uma multidão que ia ao zoológico exclusivamente para comprar os 

bilhetes e esperar a sorte. Espalhou-se pelo povo tornando-se um hábito. Anos depois o 

Barão não mais possuía o monopólio, proibindo o jogo no zoológico. Mas centenas de 

banqueiros vendiam as “poules” como os números referentes aos 25 bichos dadivosos. 

Descambou-se o jogo do bicho por todo território nacional, avassaladoramente, como 

uma inundação. Os jornais publicavam palpites e houve até mesmo um jornal diário 

dedicado à nova ciência que decifra sonho e ajuda nos palpites para acertar no bicho. 

(CASCUDO, 1984:411)  

 

 

 Em pouco mais de três anos o Jogo do Bicho torna-se a loteria extra-oficial mais 

vendida. Esse protagonismo propicia algumas mudanças, dentre elas: instaurou-se as 

primeiras perseguições desenvolvidas pelo Estado através de investigação feita por uma 

polícia que mais tarde iria se conformar como uma indesejável parceira;  nesse período o 

Barão de Drummond encerrou a prática da jogatina em Santa Isabel e devido à projeção 

urbana que ganhara, houve a necessidade de atrelar o jogo ao formato da Loteria federal, 

assim por conversão foi escolhido quatro números para cada bicho. Ressalta-se que até os dias 

de hoje segue-se esse formato. 

 O crescimento do jogo é latente, além dos cambistas/bicheiros, verdadeiros 

mercadores da sorte e da fortuna, que circulavam pelas ruas e becos, do centro ao subúrbio, 

surgem as Casas do Bicho, espaços destinados diretamente para o jogo. Surgem também às 

variações dos jogos, além da extração da loteria federal, passaram a existir também as 

extrações tidas como “clandestinas”, que eram bancadas por particulares. É nesse momento 

que aparecem as primeiras medidas de “profissionalização” do mercado do jogo. Conforme 

Simone Soares (1993), os Jornais do Brasil e o Correio da Manhã, os maiores em circulação 

no Rio de Janeiro, não resistem ao fortalecimento do Bicho e passam a publicar os resultados 

das extrações, sem contar o aparecimento de seções
23

 específicas, destinadas aos palpites: 

Roda da Fortuna, Bicharada da Joanninha, Charadística. A diversidade também sobressaiu, 

além do jogo tradicional, em apenas uma “poule”, o apostador poderia colocar sua sorte no: 

Antigo, Moderno, Rio, Salteado. Todas essas eram variações sorteadas com dia e localidades 

diferentes. 
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 Em nossa pesquisa não encontramos a publicação de nenhuma extração nos Jornais Feirenses. 
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 O sucesso não ficou restrito ao território carioca, ao longo do século XX o jogo do 

bicho foi exportado para todo o Brasil. Em relação à Bahia, não temos como precisar a 

chegada exata, porém, seguindo indícios da pesquisa do sociólogo Jair Nascimento Santos
24

 

sobre a formação da “Paratodos Bahia”
25

 as primeiras referências a Loteria do Bicho, ocorre 

no Jornal A Tarde de julho de 1913, que tratava da perseguição e repressão. Isso nos leva a 

crer, se um veículo de comunicação, faz uma reportagem denunciando uma prática, significa 

que ela já estaria causando incômodo e sua presença, provavelmente, não seria tão recente. 

 Como destacamos o Jogo do Bicho sofreu algumas transformações em sua forma de 

jogar. No período no qual nos propomos analisar (1940-1960), o jogo havia se modernizado. 

Do antigo, com as placas em alusão aos bichos, não restava mais quase nada, talvez apenas a 

ordem dos 25 bichos. O jogo também não se resumia mais as dezenas, atrelado a Loteria 

Federal, ficara mais complexo. Numa “poule” o jogador teria possibilidade de lançar a sorte 

em 21 modalidades diferentes, sendo que cada uma delas, pagaria prêmios diferentes, 

conforme aposta feita. Destacamos que as mais apostadas eram: Grupo, Dezena, Centena e 

Milhar. Mas podemos citar também: duque, terno de duque, terno de dezena, duque e terno 

de duque invertido, milhar invertido e repetição, cabeça de Poule, do 1º ao 5º. Dessas 

modalidades, as apostas relacionadas ao milhar se caracterizam por pagar a quantia de 

dinheiro mais alta. Na tabela de apostas, podendo variar de acordo a Banca, teríamos: o 

Milhar, pagando 4000 mil vezes o valor apostado; centena 600 vezes, dezena 60 vezes e 

grupo 18 vezes. 

  

    Por dentro da arte do Jogar 

 

Ao fazer o jogo, quaisquer que fossem as modalidades, iniciava-se ali uma relação de 

“honestidade” entre as três partes envolvidas: jogador/cambista/banqueiro. A “poule” 

representaria um possível contrato e um prova material ao que fora jogado. A importância 

desta, tornava-se inclusive slogan para algumas bancas, era comum vir escrito na capa dos 

talões a frase: “Vale o escrito”. No entanto, por se tratar de Contravenção, ou seja, por trilhar 

os caminhos e aventuras da ilegalidade, a relação estabelecia-se consuetudinariamente, sendo 

conformado no cotidiano. Para Felipe Magalhães (2005), em sua tese que buscou fazer uma 

História Social do jogo do bicho no Rio de janeiro (MAGALHÃES, 2005: 140) 
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SANTOS, Jair Nascimento. Paratodos Bahia: uma organização no Jogo do Bicho. Salvador: UFBA. 1995. 

(Dissertação de Mestrado) 
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Organização dos principais Banqueiros do Jogo do Bicho baiano, com o objetivo de organizar e regulamentar 

as regras do jogo. 
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A relação de confiança estabelecida entre jogador e bicheiro se dá numa via de mão 

dupla (...).  Esse aspecto é muito claro para as duas partes. As regras que organizam a 

relação entre bicheiro e o apostador são tácitas, elas são construídas a partir do 

contato diário no mundo da contravenção. Sem agentes jurídicos para regular, alguns 

critério são adotados pelas duas partes. Assim sendo, o elo fundamental desta corrente 

é a ideia de honestidade 
 

Se alguma das partes não cumprisse o que fora estabelecido, a relação/elo seria 

desfeita e possivelmente poderia causar uma repercussão negativa no meio. Uma vez 

descredenciado, dificilmente recuperaria a imagem anterior. Isso pode ser notado no Inquérito 

Policial, iniciado em 23/05/1952, pelo Delegado Osvaldo Bastos Mello, ao prender em 

flagrante, próximo ao Mercado Municipal, sob acusação de prática de Jogos de Azar, Antonio 

Junqueira da Silva e Antonio Barreto de Freitas, supostos cambistas, o flagrante foi 

confirmado por estarem com “Poules” em mãos. Durante o interrogatório preliminar na 

Delegacia, ambos assumiram a prática da jogatina e diziam trabalhar para o famoso banqueiro 

Pedro Falcão Vieira. No desenrolar do processo, o delegado reuniu provas contundentes que 

indiciavam o banqueiro, principalmente ao receber como testemunha o Senhor Antonio 

Pereira Santos, que declarou ter feito jogo na mão de um dos presos, pois confiava na banca 

que pertencia aquele e que ao acertar o milhar – 1787 – no dia 21/04/1952, ganhara a quantia 

de CR$ 25.000,00. Ao tomar ciência do resultado, procurou a sede da banca e descobriu que 

sofrera um golpe, pois havia sido retirado do Talão jogado, a poule premiada, fato esse que 

tornava pela regra seu jogo invalidado. No parecer do Delegado, explicita-se que além do 

jogo do bicho ser uma contravenção, algo passível de punição, a Banca do Senhor Pedro 

Falcão lançava mão de alguns expedientes, para não pagar os referidos prêmios, qualificando-

a enquanto desonesta, assim declara:  

 
Entre os males sociais, o jogo de bicho, destaca-se como um fator preponderante. 

Assume papel saliente nos malefícios que espalha (...). A sociedade contaminada por 

semelhante vírus, despe-se de sua dignidade, abstrai-se de seus deveres para viver 

eternamente estigmatizada pela mais dura das provocações, pela mais negra de todas 

as misérias (...). Fizemos uma estatística, vimos que pais de famílias que na ânsia de 

aumentar os parcos rendimentos, atiram as magras economias no Jogo do Bicho (...). 

Levados pela esperança de serem favorecidos com um prêmio alimentam a melancólica 

ilusão. Aí cresce o desespero do pobre miserável, por que aí está o Banqueiro 

Filantrópico, ao suprimir a segunda via da Poule premiada. Sem contar outras 

inúmeras bandalheiras e truques
26

 

 

 

Com esse tipo de golpe, a banca e seus bicheiros ficavam marcados e assim, o jogador 

optava por fazer apostas com quem tinha credibilidade. Está aí uma aparente contradição. 

Verifica-se, num ambiente de contravenção, a honestidade como um valor diferenciado e 
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valorizado. Além da citada, outras ações podem transparecer a quebra de confiança e 

honestidade, como o jogador que fazia a “fezinha” fiado e posteriormente se negava a pagar 

ou ainda o cambista que recebia o prêmio e não repassava ao jogador. 

 Quando o jogo do bicho atingiu a maturidade, caracterizando-se por uma estrutura 

definida e hierarquizada – tinha-se como atores em ação o Banqueiro e Bicheiro/Cambista – 

estrutura comum em todo país, surgiu em torno da Loteria uma série de ofícios que seriam 

responsáveis por organizar seu funcionamento, essa especialização poderia caracterizar a 

banca enquanto uma empresa capitalista, cujo o fim primeiro seria o lucro. Apresentava-se 

uma equação básica, quanto maior volume de apostas e menos prêmios a serem pagos, estaria 

o negócio fluindo positivamente, sendo esse o ideal de todo banqueiro. Aparentemente, aos 

olhos de quem estivesse de fora, apenas existiam esses dois atores; Banqueiros, proprietário, 

responsável por manter e bancar a jogatina e o Cambista, aquele que seria o intermediário 

entre a banca e o jogador, cabendo-lhes a atribuição de preencher as apostas. No entanto, uma 

instituição organizada e profissional não poderia restringi-se a essas figuras apenas, assim, 

conforme a localidade e a banca teríamos, também, o gerente, o conferente e o vigia. 

Respectivamente, o primeiro teria a função de recolher o dinheiro apostado diariamente e 

pagar os prêmios aos possíveis ganhadores, além disso, tinha uma função logística, como o 

pagamento e a contratação de funcionários. Este seria o “braço direito” do banqueiro, 

podendo posteriormente montar uma banca, associado a seu “padrinho”; o segundo teria a 

responsabilidade de receber e conferir as “poules”, entregar uma lista das apostas sorteadas, 

ressalta-se que numa época que inexistia a informática, seria seus olhos e atenção que 

validaria as apostas; o terceiro, aparece primordialmente no momento que o jogo sofre as 

maiores perseguições, teria a incumbência de vigiar tanto a sede das bancas, quantos os 

pontos espalhados pelas ruas, avisando quando da presença dos indesejáveis, em outras 

palavras, da Polícia, com sua faceta inibidora e perseguidora.    

 Em Feira de Santana, além dessas possíveis funções, encontramos a presença dos 

denominados arrecadadores, cambistas experientes, que circulavam principalmente de 

bicicletas, arrecadando os talões. Seriam eles, o elo entre os pontos/cambistas e a Banca 

propriamente dita. Isso pode ser demonstrado no processo-crime aberto no dia 03/12/1949, no 

qual, por volta da 13h30min, foi preso na Rua do Meio, pelos policiadores Altino Santos, 

Adir Meirelles e Eusébio Ribeiro, o cambista Agnelo Fonseca Dórea. Conforme o testemunho 

do primeiro policial, o acusado estava saindo de uma porta, com a mão no bolso e com 

aspecto desconfiado. Em seguida entrou na casa de uma mundana, prontamente seguindo por 

outro indivíduo que circulava nos arredores. Ao ser surpreendido, estava com uma sacola de 
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talões de bicho e com uma “poule” na mão com um jogo por fazer. Diante das evidências fora 

preso em flagrante. Lavrado a prisão, em depoimento ao Delegado Capitão Antonio 

Rodrigues de Sousa, o réu assumiu que fazia jogo e indicou que tinhas talões de duas Bancas: 

da Sorte e Monte de Ouro, pertencentes respectivamente a Mario “Cabeça Branca” e Antônio 

Machado. Ambas situadas nas imediações da Rua do Meio. Disse ainda que todos os dias o 

arrecadador lhe procurava, sempre utilizando bicicleta, para buscar o jogo.
27

 

 Percebe-se, que o arrecadador abastecia o cambista com os talões e também recolhia o 

dinheiro das apostas. O seu lugar seria estratégico, pois ajudava a não colocar em evidência o 

alto escalão da jogatina. Vale ressaltar, que em todos os processos-crime que tivemos acesso, 

não encontramos prisão em flagrante aos responsáveis por bancar a loteria. A presença destes 

nas Delegacias devia-se a outros crimes, por ventura, cometidos ou pedidos formais feitos por 

delegados ou magistrados para que prestassem esclarecimentos. 

 Acrescenta-se que os termos usados para substantivar aqueles que construíam o 

cotidiano do Jogo do Bicho, podem causar algumas confusões, particularmente, os de 

bicheiro e banqueiro. Segundo Simone Soares (1993), no Rio de Janeiro:   

 

 O termo bicheiro possui uma conotação descritiva para os detentores do poder do jogo 

do bicho, mas que os próprios preferiam serem denominados de banqueiros ou 

corretores zoológicos. A tradição popular, no entanto, consagrou a palavra bicheiro 

(...). Os indivíduos que anotam os palpites dos jogadores nas poules, também possuíam 

designação diferente nos jargões do Jogo do Bicho, como apontadores, escreventes, 

aranhas, burocratas ou cambistas. Desses, o mais usado e conhecido é o ultimo. 

(SOARES, 1993:17) 

 

Na urbe feirense, levando em consideração as fontes analisadas – processos-crime e 

Jornais - o termo designativo para o chefe-mor das operações seria Banqueiro ou “Tubarão do 

Bicho”. Já aquele que fazia o jogo alcunhava-se de cambistas ou bicheiros. 

Ao longo de todo o “complexo da Rua do Meio”, o jogo corria solto – salvo em 

momentos de perseguições incisivas -. Em termos espaciais, os principais pontos  estavam 

localizados na parte denominada Rua do Meio do Alto, zona que compreendia a extensão da 

Rua Sales Barbosa, particularmente a área que se seguia ao Beco do França
28

, seja no sentido 

da Praça Froés da Mota, seja transversalmente em direção a Rua da Direita, ou no lado 

inverso, ao se deslocar para a Avenida Senhor dos Passos. Segundo Magalhães (2005) ao 

buscar construir um ponto, os cambistas tinham preferências pelas esquinas. Nelas estavam 

sempre de passagem os maiores números de transeuntes, potenciais jogadores. A esquina 
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 Processo-Crime: E:2; CX:42; Doc: 707. CEDOC/UEFS. 
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 Atualmente o Beco do França é denominado Rua Capitão França, interliga a Rua Conselheiro Franco a 

Avenida Senhor dos Passos. 
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também seria estratégica por outros motivos, assim, os pontos de bicho nelas surgem como 

metáfora do próprio jogo, estando entre a ordem e a desordem, na tensa fronteira entre estes 

dois mundos, os cambistas poderiam, ora estar de um lado, ora do outro. A localização 

geográfica facilitaria a visão e a fuga 

 Dessa forma, teríamos o jogo se desenvolvendo no Complexo da Rua do Meio e em 

uma de suas esquinas, entre a Rua Sales Barbosa e a Praça João Pedreira, tínhamos o Mercado 

Municipal, local de grande ocorrência de pessoas e de grande concorrência entre os pontos de 

bicho.  Em relação a isso, O Semanário O Coruja, através da reportagem “Com Vistas o Sr 

Secretário de Segurança Publicas, faz algumas considerações: 

 
O jogo essa calamidade pública, esse câncer social, tem em Feira de Santana um 

campo profícuo. E enquanto o tempo passa, mas se alastra, mais livre se torna (...). De 

nada serve a polícia que não policia por ver desrespeitada a lei, por quem deveria fazê-

la ser cumprida. E o jogo continua nas barbearias, nos pontos de ônibus, nos bares e 

principalmente nas bancas do Mercado Municipal, que se transformam em bancas 

receptoras, afrontando a prefeitura, por se tratar de um de nossos patrimônios (...)
29

 

 

 

Justamente no Mercado Municipal, prédio público que simbolizava a história do 

comércio, que tanto orgulhava o feirense e em especial a elite dirigente, o jogo campeava 

livremente, sendo inclusive ali, um de seus pontos mais privilegiados. Quando a “cruzada” 

contra o jogo estabeleceu-se, o Mercado Municipal tornou-se um dos principais alvos. Muitas 

prisões em flagrantes foram feitas em suas dependências, como nos assevera o Inquérito 

Policial, iniciado após a prisão de Eloi Pinto da Silva, conduzido à delegacia pelo policial 

Lourenço Francisco da Silva, no dia 21/10/1949, a partir da denúncia do Delegado Capitão 

Antonio Rodrigues da Silva. Diz em síntese:  

O delegado Capitão Antonio Rodrigues da Silva, “por não ser ainda conhecido na 

cidade, diga-se a sua imagem, fingiu-se ser apostador e se dirigiu a Eloi Pinto da Silva que 

estava com talão e três “poules” em mãos”
30

. Ao ser levado para a delegacia, ao longo do 

interrogatório, o acusado negou ser apontador de jogo, ao afirmar “que se colocava enquanto 

apostador, sendo que as três poules que estavam em suas mãos, pertencia a ele, e as outras 

duas a seu filho José Pinto, que também comercializava ali no Mercado”
31

.  

Após ouvir algumas testemunhas, o Inquérito foi finalizado e remetido à justiça. Por 

não assumir a autoria dos jogos, mesmo tendo sido supostamente flagranteado pelo delegado, 

Eloi prestou depoimento e fora solto, sem necessidade de Habeas Corpus, apenas se 
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 Jornal “O Coruja” 16/12/1956. 
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 Processo-crime, E:2 ; Cx: 45; Doc: 762 CEDOC/UEFS. 
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 Idem 
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responsabilizando em prestar esclarecimento quando necessário. No entanto, a pedido do Juiz 

Jorge Farias Góes, alegando falta de provas, arquivou-se o processo. 
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Introdução 

 Nos dias atuais, diversos aspectos das cidades são usados como forma de multiplicar a 

circulação do capital nos negócios locais. São cachoeiras, praias, prédios históricos, 

monumentos, festas populares, entre vários outros elementos que se fazem presente em 

algumas cidades que são conhecidas por seus apelos turísticos que quando bem divulgados e 

trabalhados pelo poder publico ou privado geram bastante lucro para alguns e renda para a 

população local. 

O presente estudo paira sobre o carnaval, que é um dos principais atrativos turísticos 

do Estado da Bahia, o qual todo ano atrai milhares de pessoas e com elas o seu alto poder de 

consumo. Na cidade de Maragogipe, acontece um carnaval diferente do que ocorre na capital 

baiana. Os mascarados e as marchinhas são as principais marcas da festa carnavalesca da 

cidade. Diante do destaque no cenário cultural baiano, o IPAC (Instituto do Patrimônio 

Artístico e Cultural) registrou o carnaval de Maragogipe como Patrimônio Imaterial da Bahia 

no ano de 2009, estando no livro de registro três, que abrange as celebrações. Após este 

registro, diversas modificações estruturais estão sendo percebidas nos espaços de realização 

da festa. 

 Neste trabalho, objetiva-se identificar as novas formas de uso da Praça Conselheiro 

Antônio Rebouças após o registro do carnaval da cidade de Maragogipe em patrimônio 

imaterial do estado da Bahia pelo IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural). Como 

procedimentos metodológicos, optou-se por formas de estudo muito utilizadas pela Geografia 

Cultural, como a aproximação ao objeto de estudo através da experiência e da vivência, além 
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da aplicação de entrevistas semiestruturadas com seis moradores locais, da observação in 

lócus, e da análise de fotografias. 

 A pesquisa identificou que após o registro da festa como patrimônio imaterial da 

Bahia, houve uma nova organização espacial do Carnaval de Maragogipe, com destaque para 

a concentração da festa na Praça Conselheiro Antônio Rebouças, pois a mesma passa a dispor 

de uma maior quantidade de bares e elementos que fixam os brincantes na mesma, como um 

coreto móvel tocando marchinhas carnavalescas antigas e um palco com apresentação de 

bandas. 

 

Patrimônio cultural imaterial: algumas considerações 

 

Este capítulo do trabalho se debruça a discutir o conceito de patrimônio cultural, 

dando enfoque maior a sua face imaterial. Procura-se entender algumas questões históricas 

sobre o desenvolvimento deste conceito e como ele é aplicado atualmente. É importante 

deixar evidente que não é de intensão engessar ou esgotar esta discussão, mas fazer algumas 

reflexões. 

Para entender o conceito de patrimônio cultural, precisamos primeiramente definir o 

que se entende por estas palavras. Entende-se por patrimônio como sendo algo de posse, de 

pertencimento e entende-se por cultura como sendo os modos de vida, os códigos que 

diferenciam os diversos grupos culturais. 

Não é de intenção desconsiderar o caráter processual da história, mas a primeira vez 

que utilizou-se o termo patrimônio foi na França, no auge da Revolução Burguesa do século 

XIX, como medida de reduzir a depredação das edificações e objetos de valor histórico que 

tinham na cidade. Parte daí uma ideia um tanto quanto equivocada, por muito tempo só se 

considerou as edificações e bens concretos como sendo patrimônio cultural. ”No mundo 

ocidental, portanto, o patrimônio, durante muito tempo, foi associado unicamente a coisas 

corpóreas, já a preservação, a uma prática constituída de operações voltadas para a seleção, 

proteção, guarda e conservação dessas coisas.” (SANT’ANA, 2003, p.48). 

Esta concepção esteve presente por muito tempo no imaginário da sociedade, 

sobretudo a ocidental. Diante disso as politicas públicas desenvolvidas para promover a 

preservação e valorização do patrimônio cultural, se direcionarão exclusivamente para as 

edificações e objetos valorativos. Diante disso, como incluir as manifestações culturais nesse 
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grupo de patrimônio? Por que as imaterialidades não foram valorizadas assim como as 

materiais? Quando se começou a discutir as manifestações imateriais como sendo patrimônio? 

As heranças culturais deixadas por nossos antepassados, não se manifestam apenas 

como grandes casarões ou objetos, mas sim os modos de fazer e as festividades 

principalmente. Talvez estas questões demoraram tanto para entrar em discussão pois os 

agentes que exerciam a hegemonia não viam significância em esta preservando e perpetuando 

determinadas manifestações que ocorriam em grupos culturais considerados minoritários, o 

objetivo era homogeneizar e o preservar estas celebrações de certa forma iriam fortalecer 

estes grupos. 

O oriente, mas precisamente o Japão foi o país que primeiramente chamou a atenção 

para a valorização das manifestações culturais, segundo Sant’anna (2003):  

 
Essa nova percepção não surgiu, contudo, de uma reflexão europeia e ocidental, 

mas da prática de preservação oriunda de países asiáticos e do chamado Terceiro 

Mundo, cujo patrimônio, em grande parte, é construído de criações populares 

anônimas. ( SANT’ANA, 2003, P.49).  

 

A partir daí, o ocidente começa a discutir o que seria o patrimônio imaterial, através da 

UNESCO
32

 . Que organizou a Convenção do Patrimônio Mundial, Natural e Cultural em 

1972. A discussão sobre a flexibilização do conceito de patrimônio cultural vai ser aceita, 

resultando em um documento que o divide em imaterial e material, referente a isso Gonçalves 

(2003) diz que:  

Recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o “patrimônio imaterial” ou“ 

intangível”. Opondo-se ao chamado “ patrimônio de pedra e cal”, aquela 

concepção visa a aspectos da vida social e cultural dificilmente abrangidos pelas 

concepções mais tradicionais.( GONÇALVES, 2003, p.24). 

  

A Conferência de 1972 foi um grande avanço nas discussões sobre esta temática, mas 

da reunião até as politicas públicas incisivas nessa nova categoria, é um longo processo, mas o 

campo ainda está muito abrangente, o que de fato seria este patrimônio imaterial? Como se 

dará esta preservação? Gonçalves (2003, p.24) nos responde com muita propriedade estas 

questões, quando ela afirma que:  

 

Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, 

música, dança, culinária, técnicas etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai 

menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas 

formas de vida. Diferentemente das concepções tradicionais, não se propõe o 

tombamento dos bens listados nesse patrimônio. A proposta é no sentido de 
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“registrar” essas práticas e representações e de fazer um acompanhamento para 

verificar sua permanência e suas transformações.( GONÇALVES, 2003, p.24).  

 

 Os debates sobre Patrimônio Cultural no Brasil sempre foram norteadas pelas 

discussões que se tinham em outros países como França e Estados Unidos, apesar de termos 

grandes pensadores sobre a temática como Mario de Andrade, Gustavo Barroso, Aloísio 

Magalhães, entre outros os mesmos nunca tiveram certa autonomia para colocar em prática os 

seus pensamentos “revolucionários” sobre a questão patrimonial no Estado Brasileiro. 

 As especificidades e grande quantidade de monumentos e objetos históricos que 

necessitavam da ação do governo para serem preservados fez com que uma politica pública 

em prol deste anseio fosse tomada com mais seriedade e objetividade, foi quando em 1936 o 

decreto deu favorável a repatriação dos restos mortais dos conjurados mineiros, seria 

necessário um órgão mais eficiente para administrar os patrimônios históricos nacionais. 

Diante disso o Estado Nacional cria outra instituição para essa gerência. “Isso se tornou 

realidade com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), em 

1936/1937, quando a Inspetoria dos Monumentos Nacionais foi desativada.” 

(OLIVEIRA,2008,p.115). 

 Essa nova instituição foi criada pela Lei nº 378, de janeiro de 1937, e pelo Decreto nº 

25, de 30 de novembro de 1937, estando atrelada a Secretaria de Educação, pois entende-se 

que mobilizar a população para a preservação de tal patrimônio era uma forma de educar. 

Diante disso, tem-se uma grande modificação no campo do patrimônio no Brasil, politicas 

mais incisivas serão tomadas, discussões e entre outras ações em prol do patrimônio cultural 

nacional. A criação dessa instituição está intrinsicamente ligada as concepções de pensadores 

nacionais como, Mario de Andrade, Gustavo Capanema, Carlos Drummond de Andrade, 

Gustavo Barroso entre outros, que em viagem a cidades históricas do Brasil, sobretudo as 

cidades de Minas Gerais sentiram a necessidade de estar preservando esse passado que conta 

a história do Brasil. 

No Brasil a constituição de 1988 foi bastante influenciada pelas concepções do poeta 

Mario de Andrade, que em 1936 considerava o patrimônio imaterial, como sendo os contos, 

lendas, e manifestações de cultura popular. Diante disso a constituição de 1988 no artigo 216 

considera como patrimônio imaterial: 

 
Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I. as formas de expressões 

II. os modos de criar e fazer viver 
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III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV.   as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artísticos-culturais; 

V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL,1988) 

 

 As discussões já estão mais amadurecidas e as definições de patrimônio imaterial estão 

mais consistentes e as politicas públicas em prol desta categoria, vão sendo aplicada cada vez 

com mais frequência. Para melhor gerir esta questão o IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), cria o livro de registros sendo regido pelo Decreto 3.551/2000 

que divide os bens imateriais em quatro, são eles: 

 
1) Saberes: conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades. 

2) Formas de expressão: manifestações literárias, musicais, plásticas, 

cênicas e lúdicas. 

3) Celebrações: rituais e festas que marcam a vivência coletiva do 

trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. 

4) Lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.(BRASIL,2000) 

 

No Estado da Bahia o órgão responsável pelo registro e tombamento dos bens 

culturais é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, que é vinculado a Secretaria de 

Cultura e Turismo do Estado. Fundado em 13 de setembro de 1967, no governo de Luiz Viana 

Filho, através da Lei Nº 2.464, regulamentada pelo Decreto Nº 20.530 de 03 de janeiro de 

1968. É válido lembrar que este Instituto segue as políticas federais do IPHAN. Dentre os 

bens imateriais registrados pelo IPAC tem-se Hoje, manifestações fortemente ligadas à 

cultura local como os cortejos de Santa Bárbara e do Dois de Julho, a Capoeira, o Ofício do 

Vaqueiro, o Desfile de Afoxés, o Bembé do Mercado, a Festa da Boa Morte e o Carnaval de 

Maragojipe estão registradas como patrimônios intangíveis do Estado. Este último que é 

objeto de estudo do presente trabalho. 

O Instituto se baseia na Lei Nº8.895/2003 de 16/12/2003 para desenvolver políticas 

públicas em prol dos patrimônios materiais e imateriais e no Capítulo V fica evidente os 

procedimentos com respeito ao registro dos bens imateriais e as ações do Instituto para com a 

manifestação que passou a ser bem imaterial do Estado da Bahia: 
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Capítulo V 

                                                         Do Registro Especial do Patrimônio Imaterial  

Art. 39. O Registro Especial será aplicado aos bens culturais de natureza 

imaterial, comumente designados como manifestações, passíveis de 

verificação no plano material. 

 

Mediante as discussões e aplicabilidade dessa politica pública recente, a mesma trará 

modificações estruturais para os bens registrados, sobretudo os imateriais que são mais 

dinâmicos do que os materiais. Como as festas populares ocorrem em espaços públicos, o 

presente trabalho tem como propósito entender como a praça pública Conselheiro Antonio 

Rebouças em Maragogipe foi refuncionalizada no período carnavalesco após o registro em 

patrimônio imaterial da Bahia, sobre o conceito de praça será discutido no próximo capítulo. 

 

Praça pública e o seu uso pelo poder público para eventos festivos 

 

Praça do povo, da galera, da farra. Das festividades, das orações, das manifestações. 

Cada um a usa de uma forma, seja para descansar, namorar, ou jogar. Às vezes ela é um local 

esquecido e às vezes ela se apresenta imponente, cheia de arte e de história. História, ao se 

pensar no que este espaço representa para uma cidade, não se pode olhar apenas para o 

presente, tem que se fazer um retrospecto através do viés geográfico da praça como um 

referencial no contexto urbano das primeiras cidades até os dias atuais. 

Fazendo-se uma observação de tempo e espaço acerca das praças, pode-se perceber 

facilmente que as diferenciações existentes não mudam apenas nas culturas no decorrer do 

tempo, além dessa característica em algumas partes do mundo as praças não existem, a 

exemplo das nações com raízes islâmicas. Sampaio (1999) destaca a predominância da 

existência das praças nos espaços geográficos influenciados pela cultura ocidental e vai além, 

quando diz que existe um destaque deste espaço em relação aos outros elementos 

morfológicos do espaço urbano, como as ruas, vias e fluxos. 

 
A praça, na tradição urbanística, talvez seja uma daquelas “invariantes” mais 

marcantes da forma urbana. Entretanto, “nas cidades islâmicas a praça não 

existe”, e é possível que em outras culturas também não, mas, na cultura ocidental, 

é um componente morfológico estruturante. Não se confunde com a rua, a via e seus 

movimentos ou fluxos no meio urbano. (SAMPAIO, 1999, p. 354). 

  

A praça se destaca no atual desenho urbano da cidade, porém esse destaque já foi 

maior. O que hoje representa apenas uma diferença na sua função já foi palco de muitas 

celebrações cívicas, culturais, religiosas e comerciais. 
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Vargas (2001) descreve o arquétipo inicial da praça, ou ágora como era conhecida, 

como sendo plano, aberto, onde eram praticadas atividades comerciais e de encontro. Com o 

passar do tempo, os seus arredores começaram a ser cercados por prédios monumentais e até 

o século V a.C se manteve com desenho irregular, posteriormente houve mais uma mudança 

no seu desenho, sua introdução no espaço urbano foi feita no formato retangular.  

A ágora possuía um caráter de fundamental importância na dinâmica das cidades 

gregas, segundo Choay (1979, p. 206), eram nesses espaços onde aconteciam os grandes 

eventos da vida pública e política, e os julgamentos, os quais atualmente passaram a acontecer 

em locais fechados. Na Idade Média a praça passou por mais algumas alterações nos seus 

usos, ela era um elemento necessário à cidade, “houve também a incorporação de novas 

formas de apropriações espaciais, sendo as praças transformadas em espaços da vida religiosa, 

do comércio e cívica” (DODI e CHIUSOLI, 1995 apud DE ANGELIS, 2005), ainda acerca 

dessa época, Vargas (2001) explicita a separação existente entre as formas de apropriação, ou 

ela era a praça do mercado ou a praça da igreja.  

Atualmente há uma discussão sobre o papel que a praça tinha e o que ela tem nos dias 

atuais, e como estes aspectos foram superados de forma negativa pelos arquitetos e urbanistas, 

acerca disso, ainda no século XX, Choay (1979) escreve sobre a construção da cidade e o 

ideário da praça de uma forma que consegue retratar parte da realidade vivida no início do 

século XXI. 

 
Na idade média e na Renascença, as praças costumavam ser utilizadas para 

objetivos práticos e formavam um todo com os edifícios que as rodeavam. Hoje, elas 

servem no máximo como locais de estacionamento de veículos e não tem nada a ver 

com as casas que dão para elas. (CHOAY, 1979, p. 208). 

 

 

Choay (1979), em sua severa posição, apresenta a praça como atuais espaços com 

poucos significados, os quais perderam seus sentidos mais belos e de admiração da vida 

pública e cultural. Ele defende que os técnicos da área passem a agir menos pelos desenhos 

geométricos e abusem mais da intuição, propõe que a praça recupere seu status de espaço de 

divulgação da arte através da volta dos monumentos e da combinação entre a praça e as 

habitações do seu entorno. Concordando com essas reflexões de Choay (1979), Sampaio 

(1999) o cita numa espécie de crítica da desvalorização atual deste componente morfológico 

urbano. 

 
Suas formas e dimensões (escala) possuem uma infinidade de arranjos possíveis, e 

desde SITTE até KRIER (1981) são tidas como espaços em estreita relação com os 
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edifícios circundantes, sendo tomada hodiernamente como objeto de crítica à 

cidade-ideal moderna que a baniu do seu território. (SAMPAIO, 1999, p. 354). 

 

Numa preocupação aprofundada com o papel da praça para a configuração urbana 

atual, Sampaio (1999) traça algumas observações, primeiro diferenciando a praça dos outros 

componentes urbanos como a rua, as vias e os seus fluxos e segundo, definindo a praça por 

sua função de encontro. O autor, numa tentativa de chamar a atenção para a recorrente 

desvalorização deste espaço nos tempos atuais reforça o imaginário da praça através das 

reflexões de Lamas (1993), o qual diz que:  

 
A praça é o lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de 

práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 

consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas. 

(LAMAS,1993. P,102). 

 

Observando as reflexões destes autores, pode ser percebido que existe um movimento 

para que as administrações públicas e a sociedade voltem a dar a importância que este espaço 

tinha há posteriores. Nos grandes centros urbanos alguns problemas como a falta de espaços 

adequados para a construção das praças e a falta de segurança impedem um melhor uso destes 

espaços pela população, mas em centros urbanos menos densos e com menores índices de 

violência ainda existe certa valorização destas localidades.  

Outra observação a ser feita é o aproveitamento das praças pelas pequenas e médias 

cidades do estado da Bahia, como no caso dos festejos juninos na cidade de Amargosa, Santo 

Antônio de Jesus e Cruz das Almas e do carnaval de Maragogipe, as quais atraem uma 

população muito grande e uma grande movimentação financeira para as cidades. 

A Praça é um espaço fundamental na realização de festividades, pois ali é sinônimo de 

concentração, um local em forma circular que proporciona uma interação entre os brincantes. 

O papel da praça no cotidiano não é o mesmo que ela tem nos dias festivos. A valorização da 

praça em decorrência de grandes eventos beneficia a evolução destes espaços, porém algo 

deve ser observado, a que e a quem servem as alterações feitas nas praças? Nos próximos 

capítulos será discutido as novas formas de uso da Praça Conselheiro Antônio Rebouças no 

carnaval de Maragogipe após a festa ser registrada como patrimônio imaterial da Bahia. 

 

Carnaval de Maragogipe: breve histórico 

 

O carnaval de Maragogipe se apresenta de uma forma peculiar dos carnavais que 

temos no Brasil, a presença das máscaras e marchinhas são as características principais e 
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diferenciais dessa festividade. Muito se discute sobre a origem das máscaras carnavalescas em 

Maragogipe, os estudiosos e historiadores locais em sua maioria atribuem esse uso de 

máscaras nos carnavais da cidade como sendo originário de Veneza. 

 É bastante complicado atribuir uma característica cultural a uma origem univalente, 

pois em um país miscigenado como o Brasil e em uma escala menor, a cidade de Maragogipe, 

que foi um dos berços do povoamento na Bahia, onde teve-se o choque de muitas culturas 

neste espaço, então não se pode atribuir um único pilar a essa origem das máscaras em 

Maragogipe, pois em comunidades africanas e em comunidades indígenas as máscaras eram 

utilizadas em rituais festivos ou celebrações fúnebres. Logo, o carnaval maragogipano sofreu 

influência de vários grupos culturais, uma prova disso é a presença das máscaras que se 

assemelham às e Veneza e a presença do agogô, que é um instrumento utilizado no 

candomblé pelos caretas, que são o retrato do “caldeirão cultural” que é a cidade de 

Maragogipe. 

O Carnaval estava presente por todo espaço urbano da cidade, até que no início do 

século XX influenciado pelos carnavais europeus, a “elite” de Maragogipe desejou participar 

dos festejos carnavalescos, mas para não ir para às ruas junto com os menos favorecidos 

economicamente foram criados os bailes de carnaval. Isso significou uma reinvenção na 

forma de se brincar a festa e na sua espacialidade, pois o carnaval de rua perde um pouco a 

sua força e o carnaval de salão surge nesse contexto. Um carnaval estratificado e feito para os 

ricos, onde o poder era o bilhete de entrada. Na cidade de Maragogipe teve cerca de quatro 

salões que eram realizados carnavais, Rádio Clube, Associação Atlética, Dois de Julho e a 

Terphisicore. A Rádio Clube foi o salão mais antigo da cidade e com relação ao seu 

surgimento o entrevistado I nos diz que: 

 

Aqui em Maragogipe é o seguinte, com a implantação da indústria do fumo, aí nós 

tínhamos uma separação social muito grande, o que era operário e o que era 

capitalista então a sociedade maragogipana, fazia essa separação e essa separação 

chegou até a excluir nessa parte da festa, porque os alemães  por exemplo criaram 

a rádio clube, que era um clube para eles jogarem boliche, depois terminou sendo 

um local pra eles brincarem o carnaval.( Entrevistado I-Homem- 72 anos). 

 

Pode-se perceber que a consolidação de uma classe burguesa na cidade de Maragogipe 

influenciou diretamente na maneira de se brincar o carnaval, pois partir disso têm-se dois 

carnavais na cidade, o carnaval de rua que é o das classes menos favorecidas e o carnaval dos 

ricos, aqueles realizados em salões ao estilo europeu. Em relação a essa estratificação social 

que o carnaval de salão tinha, o entrevistado IV nos diz que: 
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Mas como sabemos muito bem, era uma festa que não era para todos, uma festa 

elitizada, a gente não pode negar isso, uma festa em que, sobretudo só participavam 

algumas pessoas da cidade de Maragogipe, principalmente daqui do centro a 

maioria das pessoas da área periférica da cidade, elas não participavam. 

.(Entrevistado IV-Homem- 55 anos). 

 

 

Essa fala do entrevistado IV além de reafirmar o caráter de segregação do carnaval de 

Maragogipe na época dos salões, nos remete a pensar do ponto de vista espacial onde estão 

alocadas as classes sociais de Maragogipe, ou seja, como é de comum a toda cidade no centro 

morando os ditos ricos e na periferia os ditos pobres. 

A partir da década de 50 do século passado com a inserção de novas tecnologias no 

mundo e, sobretudo no carnaval, um elemento muito importante para novamente reorganizar a 

festa principalmente no ponto de vista espacial foi o trio elétrico. Podemos afirmar que o pai 

do trio elétrico em Maragogipe foi um senhor da cidade, mais conhecido como Dica que em 

1956 implantou o trio Maragós que até hoje ainda existe na cidade.  

O trio com certeza foi uma grande novidade para o carnaval local. Ele percorria todas 

as ruas estreitas ao estilo colonial que a cidade tem, já que o mesmo não possuía grandes 

dimensões, flexibilizando e descentralizando o carnaval. Por conta disso houve um 

enfraquecimento dos carnavais de salões que vieram a desaparecer por completo na década de 

90 do século passado. Muito se atribui o fim dos bailes a incorporação do trio elétrico na 

forma de se brincar e a instalação de palcos para a apresentação de bandas em praça pública 

gratuitamente. 

A cada ano o trio elétrico Maragós ia sendo aprimorado e ganhando novas roupagens, 

até que o carnaval de trios se popularizou na cidade e outros vieram para abarcar a demanda 

principalmente dos blocos privados. Essa especialização dos trios trouxe uma grande 

consequência na forma espacial da festa, pois a partir disso houve uma centralização do 

carnaval sendo representada pela criação do circuito Areal- Caijá, ou seja, os trios só circulam 

por estes dois bairros fazendo o retorno e voltando pelo mesmo caminho. 

 Após o processo de registro em patrimônio imaterial da Bahia no ano de 2009, 

diversas modificações estão ocorrendo no carnaval local, desde um aumento do número de 

turistas até a ocorrência de uma nova organização espacial da festa. Referente a essa nova 

organização da festa após o registro será dado um enfoque maior no próximo subcapítulo. 
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A reconfiguração espacial do carnaval de Maragogipe e a valorização da praça 

Conselheiro Antônio Rebouças 

 

 Após o registro em patrimônio imaterial da Bahia, o carnaval de Maragogipe passou a 

ter uma maior divulgação para ser inserido na lógica do mercado da indústria cultural. A 

cidade passou por algumas modificações, desde a construção de um grande hotel até o que os 

gestores locais chamam de “profissionalização do carnaval”. Eles querem dizer com esse 

termo nada mais é do que preparar o carnaval para o mercado do turismo cultural. 

 Padroniza-se a festa, organiza-se os vendedores ambulantes e modificam a 

espacialização festiva, dando enfoque a área central da cidade, criando assim um ambiente 

que atrai o visitante e o turista. Primeiramente passou-se a utilizar um palco estático ao fundo 

da igreja Matriz de São Bartolomeu, como forma de disponibilizar mais atrações musicais no 

período carnavalesco, pois precisava-se atender a uma demanda de visitantes e turistas e 

assim dar a festa um caráter espetacularizado e satisfazer o novo público. 

 Percebe-se também na festividade, a criação de um espaço de consumo. Houve um 

ordenamento dos ambulantes e camelôs que comercializam comidas e bebidas na festa. Tudo 

com o intuito de facilitar o consumo e assim dinamizar o fluxo de capital gerado no período 

do carnaval. 

 

Eu vendo bebidas aqui na festa e da muito dinheiro, tem várias barracas aqui tudo 

uma do lado da outra, não tem briga por que tem muita gente que vem comprar, os 

pessoal compra, bebe e fica por aqui mesmo, nem precisa sair daqui, tem um 

palcozinho ali e ainda tem a outra praça que eles montam um coreto, ele fica por 

aqui e curte o carnaval na tranquilidade.( Entrevistado VI-Homem- 45 anos). 

  

Diante da fala do entrevistado VI, percebe-se que houve a criação de um verdadeiro 

circuito de consumo para o turista, e como ele bem falou, eles nem precisam sair do centro 

para curtir o carnaval. Esse fato acarretou em várias mudanças na forma de se brincar a festa 

de Maragogipe. Os próprios mascarados que em tempos mais remotos percorriam quase todas 

as ruas da cidade, agora se resume a percorrer apenas as ruas com maiores movimento de 

turistas e visitantes, pois o interessante agora é exibir a sua fantasia para o outro, a 

necessidade é percebida na interação dos mascarados com os turistas.  

 

O carnaval antes era de todo mundo, o velho mesmo sabia que iria passar um 

careta na sua porta abusando ele e hoje em dia se você não for na praça você não 

vê o carnaval. .(Entrevistado V -Homem- 54 anos). 

  



62 

 

O entrevistado V coloca muito bem a questão da nova espacialização do carnaval de 

Maragogipe, quem está em constante modificação com o passar dos anos. Uma festa que 

antigamente ia até o brincante, na atualidade já não se comporta mais assim, há uma intensa 

concentração dos mascarados em locais onde existe uma maior quantidade de turistas e 

visitantes, que é justamente a Praça Conselheiro Antônio Rebouças, objeto de estudo do 

presente trabalho. 

 A criação de um coreto móvel na referida praça foi de fundamental importância para 

dar a ela esse poder centralizador no período festivo, tendo em vista que ali passou a ser um 

espaço de concentração de brincantes pelo fato de ter a disponibilidade de músicas 

características de carnavais antigos da década de 40,50 e 60 do século passado. O poder 

público com tais ações dá um novo caráter à praça e uma nova funcionalidade, à transforma 

de um espaço de passagem que a mesma tem no cotidiano para ser um ponto central, de 

encontro e lazer no período carnavalesco. 

  

                                                                                                                                                                          

              

Figura 1: Praça Matriz no cotidiano.                                 Figura 2: Praça Matriz no carnaval 

Fonte : CONCEIÇÃO,2012.                                              Fonte: CONCEIÇÃO,2012. 

 

 Pode-se perceber nas duas fotografias as diferenças de uso da praça no cotidiano e no 

período do carnaval, desde a presença das pessoas até a arrumação com aparatos 

característicos da festa para dar o “clima” de carnaval e assim refuncionalizar e ressignificar a 

praça. Além da presença da musicalidade constante na praça, tem-se em suas laterais a 

presença de bares móveis, tudo isso cria um poder centralizador, no qual o brincante se 

diverte e consome sem precisar se deslocar.  
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Considerações finais 

 

Diante das questões expostas, pode-se perceber que com as modificações ocorridas em 

função do registro em patrimônio imaterial, e dos direcionamentos do poder público 

municiapal, que o carnaval de Maragogipe vem se reconfigurando a cada ano que passa, cada 

vez mais ficando concentrado nas áreas centrais da cidade e na referida praça, tudo isso para 

atender as necessidades do capitalismo, que está transformando a festividade em uma arena de 

consumo, restrigindo assim cada vez mais seu acontecimento nas áreas onde este consumo é 

possibilitado. 

 É de fundamental importância observar que os elementos históricos da praça sejam 

preservados e que a população tenha a praça como um local de divertimento e que possibilite 

aos seus frequentadores, mesmo durante o carnaval, um lugar de agradavel estado e que a 

prioridade não seja voltada apenas para o consumo.   
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Reflexões sobre a liderança feminina na comunidade remanescente  

quilombola do Tucum/Ba 

 
 

KARLA DIAS DE LIMA

 

 

 

 

Introdução 

 

 O estudo sistemático sobre as comunidades quilombolas no Brasil ganhou fôlego nos 

últimos anos, precisamente após o Decreto Presidencial 4.887 de 2003 que regulamenta o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos tratadas no artigo 68 da 

Constituição Federal. 

 Da estrutura básica dos quilombos históricos restaram alguns traços que, em muitas 

comunidades sobrevivem até os dias atuais, devido à manutenção das tradições e pela 

oralidade. No Brasil, as comunidades de remanescentes de quilombos, também conhecidas 

como “terras de pretos” ou “comunidades rurais negras”, são objetos de estudos para as 

diversas áreas do conhecimento.  

 Esses estudos, em sua maioria, tratam de questões identitárias, territoriais e 

conceituais, a exemplo da pesquisa de Valdélio Santos Silva (1999) sobre a comunidade de 

Rio das Rãs no Alto Sertão da Bahia, que serviu de base inicial para muitos pesquisadores. 

São também importantes as discussões sobre as mulheres negras e quilombolas nas pesquisas 

de Maria Odila Dias (1995), Maristela de Paula Andrade (2007), Carmélia Miranda (2007) e 

Leila Prates (2010) que abordam as questões de gênero e as diferentes formas de atuação e 

liderança da mulher negra e quilombola. 

 Buscamos refletir sobre a liderança feminina na comunidade remanescente quilombola 

do Tucum, observando os lugares ocupados pelas mulheres na Associação de Trabalhadores 

Rurais do Tucum; nas reuniões e cursos ministrados por associações e instituições estaduais, a 

exemplo do ICMBio, Instituto Mauá e AMA e no fabrico de utensílios de barro, que 

movimentam a economia da comunidade e são vendidos na feira da cidade de Tanhaçu. 
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Enfim, pretendemos refletir sobre a consolidação de uma liderança feminina e de que maneira 

esta se reverbera nas práticas cotidianas da comunidade.  

  Para isso, as discussões historiográficas atuais acerca das questões de gênero, assim 

como artigos e dissertações sobre a liderança feminina entre as mulheres negras e quilombolas 

farão parte do aporte teórico utilizado para a elaboração deste artigo. Sobre o trabalho com 

gênero, Marina Maluf em sua obra Ruídos da memória diz: 

 

A reconstrução histórica das relações de gênero recupera a importância dos papéis 

femininos como novos e diferenciados objetos de conhecimento que 

necessariamente interferem na construção de um saber histórico. O confronto entre 

a história das mulheres e a história dominante, entre temporalidades, conteúdos e 

sujeitos diferenciados, apresenta uma privilegiada oportunidade para o historiador 

repensar os parâmetros que informam a interpretação histórica. (MALUF, 1995, 

p.19). 

 

 Neste artigo, procuramos nos centrar nas percepções que as mulheres do Tucum têm 

sobre o mundo e a comunidade, suas noções de identidade e em suas relações com os outros 

moradores da comunidade. No decorrer da escrita, buscaremos demonstrar como elas 

articulam a sua identidade negra e quilombola e em que âmbitos assumem os papeis de 

protagonistas femininas. O papel das mulheres aqui apresentadas, será delimitado a partir de 

suas relações, suas atuações e percepções coletadas em entrevistas. 

 

Reflexões e pontos sobre a História das mulheres  

 

 As obras de Michelle Perrot, Arlette Farge, Natalie Zemon Davis, Rachel Soihet, 

Marina Maluf, Mary Del Priore e Maria Odila da Silva Dias são de extrema importância para 

a reflexão acerca dos papéis sociais, vivências e do cotidiano no estudo das mulheres do 

Tucum. Tais estudos buscam reconstruir o papel das mulheres na historiografia, analisando 

pistas, fontes e relatos que permitam a reflexão sobre a trajetória feminina nos diversos 

âmbitos da sociedade e em sua relação complexa com o mundo masculino, assumindo os 

rumos e as reflexões sobre as muitas histórias de mulheres, sejam elas brancas, negras, da 

elite, operárias, mães ou quilombolas. 

 Expoente internacional da pesquisa sobre a história das mulheres, Michelle Perrot 

(2007) acredita que o surgimento de uma história das mulheres na Inglaterra e posteriormente 

na França, aconteceu por conta de fatores sociais e políticos, relacionados a fatores 

biológicos, sexistas e de gênero.  
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 Ao analisar a trajetória dos estudos sobre as mulheres no século XIX, Michelle Perrot 

(1989) constata que o silêncio sobre as mulheres dava-se não por falta de fontes, mas sim nos 

discursos, quase sempre masculinos, que não retratavam o cotidiano e os anseios reais dessas 

mulheres que não possuíam o direito a fala. Tinham também o seu espaço limitado ao lar e os 

fazeres domésticos. “Apesar da dominação masculina, a atuação feminina não deixa de se 

fazer sentir, através de complexos contrapoderes: poder maternal, poder social, poder sobre 

outras mulheres e “compensações” no jogo da sedução e do reinado feminino. (SOIHET, 

1998, p.81) 

 Essa invisibilidade das mulheres era ainda maior, se acrescida ao fato de que os 

discursos masculinos preponderavam, e as escassas fontes que pudessem mapear a trajetória 

de mulheres do povo eram sobrepujadas por um exclusivismo político, econômico e social 

masculino, no qual a história produzida era a história das mulheres da realeza ou a história das 

mulheres pensadas sob a ótica masculina. 

 

Em suma a observação das mulheres em outros tempos obedece a critérios de 

ordem e de papel. Ela diz respeito mais aos discursos que as práticas. Ela se detém 

pouco sobre as mulheres singulares, desprovidas de existência e mais sobre “a 

mulher” entidade coletiva e abstrata à qual se atribuem as características 

habituais. Sobre elas não há uma verdadeira pesquisa, apenas a constatação de seu 

eventual deslocamento para fora dos territórios que lhe foram reservados. ( 

PERROT, 1989, p.10-11) 

  

Na esfera do cotidiano familiar e elitista, a mulher, enquanto entidade coletiva e 

abstrata seguia os rumos determinados pela dominação masculina, ornatos da riqueza dos 

maridos, a margem da participação política. Conforme a historiadora Maria Odila Dias 

(1995), o cotidiano é definido como um campo marcado pela dualidade de definições e 

conceitos que permeiam as relações sociais, as questões biológicas e psicológicas, a cultura, 

os sujeitos e os conceitos que se contrapõem, nesse ínterim as relações de gênero são 

determinadas e sofrem transformações e resignificações, frutos dessa dualidade que marca as 

relações cotidianas.  

 Pode-se a partir da análise destas questões, pensar num possível diálogo entre a 

História das mulheres e os estudos da mulher negra, principalmente nas reflexões sobre a 

opressão masculina, ainda que a mulher (na categoria genérica: branca) passe a ser vista como 

sujeito histórico pela via da família e da natalidade e a mulher negra pela luta por espaço e 

afirmação. É notório que as mulheres do povo só figurassem nos discursos masculinos, por 

ocasião de uma insurreição contra a ordem, os preços e determinações políticas e sociais. Era 



68 

 

perceptível que a liderança feminina manifestava-se principalmente nos segmentos populares, 

a exemplo da classe operária foco dos estudos de E.P. Thompson, em que se constata que: 

 

Mesmo no espaço público, porém, marcaram presença as mulheres dos segmentos 

populares. Aqui deve-se mencionar uma pista assinalada por E.P. Thompson, 

acerca da liderança feminina nos motins de alimentos. Usando o corpo como arma, 

aos gritos, batendo panelas e caldeirões protagonizavam ruidosas aglomerações. 

Outros historiadores sugerem, igualmente, que essa atuação das mulheres pode-

lhes ter conferido uma base de poder na comunidade. (SOIHET, 1998, p.82) 

  

 Desde a década de 70 que as intelectuais negras americanas, a exemplo de Glória T. 

Hull, Barbara Smith e Toni Cade Bambara, com sua obra pioneira The Black Woman (A 

mulher Negra), buscam delimitar o campo de estudo sobre a mulher negra, suas experiências 

e trajetórias no âmbito acadêmico, como um campo de estudo carregado de significados 

políticos. Para Cole e Kanif, defensoras de um espaço específico para os estudos da mulher 

negra na atualidade: “Ainda que os estudos da mulher negra estejam engajados de uma forma 

vital com os estudos da mulher e os estudos negros, nenhuma dessas disciplinas faz destes 

dois propósitos uma parte central de sua missão.” (COLE E KANIF apud CALDWELL, 

2010, p.24) 

 As reflexões decorrentes dos “estudos da mulher negra” fizeram com que se 

contrapusessem novos posicionamentos a velhas questões. Dando ensejo as pesquisas sobre 

mulheres e gerando um confronto com os velhos paradigmas, principalmente os de ordem 

histórica, linguística e cultural que estabeleceram por gerações, uma distância analítica e uma 

violência simbólica contra as mulheres e de forma ainda mais nociva contra as mulheres 

negras.  

 A liderança feminina no Tucum perpassa por questões de poder e segundo Michel 

Foucault as relações humanas são relações de poder que se consolidam através do discurso. 

Para Michel Foucault (2009) o discurso não apenas traduz as lutas e as dominações, mas é 

também aquilo pelo que se luta, as sociedades e diversos grupos lutam pela manutenção de 

variados discursos sejam eles sociais, religiosos, políticos ou econômicos. 

   

A liderança feminina nas práticas cotidianas das mulheres do Tucum 

 As concepções acerca da história das mulheres e da liderança feminina nos segmentos 

populares colaboram para a análise das especificidades acerca da liderança feminina no 

cotidiano das mulheres negras e quilombolas do Tucum. A peculiaridade do estudo da mulher 
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negra dá-se por conta da atuação conjunta do racismo e do sexismo nos discursos e fontes que 

tratam de sua trajetória histórica, tornando-se premente a necessidade de estudos que 

contradigam e refutem esses discursos.  

 Nesse ínterim a compreensão dos papéis assumidos pelas mulheres negras do período 

colonial até as comunidades remanescentes da atualidade possibilita a coexistência de 

diferentes modelos de relações sociais, culminando em processos interculturais, nos quais as 

culturas possam dialogar entre si. Para a historiadora Carmélia Miranda:  

A reconstrução dos papéis sociais femininos, como mediações que possibilitem a 

sua integração na globalidade das experiências históricas do seu tempo, parece um 

modo promissor de lutar contra o plano dos mitos, normas e estereótipos. 

(MIRANDA, 2007, p. 42 grifos nossos) 

 

 O ativismo das mulheres do Tucum coaduna com a de muitas mulheres negras 

militantes ou não, que resistem a calar-se frente a oposição branca, machista e elitista. Em sua 

pesquisa sobre mulheres negras e militantes Michele Lopes Silva (2007) constata que as 

mulheres são a maioria nos movimentos negros e feministas, no entanto, dificilmente tem 

suas especificidades atendidas pelos movimentos que frequentam. 

 

Podemos dizer, então, que as mulheres negras podem ser consideradas mulheres em 

Movimentos e que estão em constante movimento. A esse processo dinâmico vivido 

pelas mulheres nessas organizações sociais denominamos demarcação da diferença 

entre os diferentes. (SILVA, grifos da autora, 2007, p. 18) 

 

 

 Esse papel de liderança se reflete no cotidiano dessas mulheres que se mantém em um 

universo demarcadamente masculino, resguardando a memória e agregando valores que 

somados reforçam o sentimento de pertença e identidade étnica na localidade. No Tucum as 

mulheres se organizam politicamente e em outros âmbitos, desde a Associação de 

Trabalhadores Rurais do Tucum, a igreja, na manutenção das tradições locais e no trabalho 

com o barro, feito exclusivamente por mulheres, por meio do qual elas sustentam suas 

famílias. 
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A comunidade do Tucum está situada entre os municípios de Tanhaçu e Ituaçu, região 

da Chapada Diamantina na Bahia, onde viveu um número significativo de escravos no século 

XIX, fato constatado na documentação de época.
33

 Nos relatos das moradoras do Tucum e na 

Declaração de Auto reconhecimento da comunidade como quilombola, elas afirmam a 

comunidade surgiu em meados de 1800, quando os primeiros negros se fixaram na região. 
34

 

 A busca pelo seu passado, a consciência de sua identidade, assim como o 

autorreconhecimento como remanescentes de quilombolas é parte de um processo iniciado 

por Maria do Carmo Oliveira Silva, moradora do Tucum. Ela é uma senhora negra, vivaz e 

sorridente, baixinha, com cerca de um metro e cinquenta e com 53 anos. De acordo com o 

relato dela, em 2005 quando era presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do 

Tucum e frequentava cursos regionais da diocese da cidade de Livramento de Nossa Senhora, 

entrou em contato com algumas comunidades quilombolas da região de Rio de Contas e 

começou a perceber as semelhanças destas comunidades com a sua, o Tucum.  

 Ela afirma que já sabia na época que eram descendentes de escravos, - já que, segundo 

seus pais, seu bisavô Cândido Pinto, veio da África traficado como escravo - mas não tinha 

consciência de serem remanescentes de quilombolas. Maria do Carmo iniciou então o 

levantamento de informações sobre a origem da comunidade, procurou as pessoas mais velhas 

da comunidade, de acordo com ela seu critério de seleção centrou-se nos que tivessem mais 

de 80 anos e através das informações coletadas, ela mesma elaborou o texto enviado a 

Fundação Cultural Palmares em 2006. 

 O resgate da memória foi importante para o fortalecimento do sentimento de 

identidade dos moradores da comunidade. Neste sentido, a memória pode ser entendida tanto 

sob a perspectiva do coletivo como do social, influindo maciçamente no individual, devido as 

suas oscilações e mudanças. Entender as concepções de memória auxilia a análise dos fatos 

pesquisados. 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou 

                                                           
33 De acordo com Washington Nascimento (2007), o Arraial do Brejo Grande possuía um número significativo 

de escravos, superando outras regiões como Lençóis e Caetité, levando-o a pesquisar a existência de famílias 

escravas na região. Sua análise é baseada na documentação de um censo solicitado pelas autoridades imperiais 

em 1870. “Este censo registrava no Arraial do Brejo Grande 1.638 escravos, ou seja, 20,48% da população — 

percentual maior do que muitas cidades próximas, como Lençóis, onde 10,62% eram escravos, e Vila Nova do 

Príncipe e Santana (atual Caetité), com 5,25%. Estas, em períodos anteriores, detinham uma grande quantidade 

de escravos ligados principalmente à mineração.” (NASCIMENTO, 2007, p.146) 
34

 Informações retiradas da Declaração de Autorreconhecimento da comunidade como remanescente de 

quilombola, enviada a Fundação Palmares em  09/06/2006. 
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menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, 

igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. (POLLAK, 1989, p. 9) 

 

 Algumas das senhoras entrevistadas por Maria do Carmo em 2006 já vieram a falecer, 

inclusive sua avó Maria Jesus Santos, nascida em 1908 e falecida em 2008, com a idade de 

cem anos. Para Maria do Carmo, a história de sua gente é importante, faz com que valorize 

sua comunidade e que tenha uma noção de onde vieram, quais as suas origens, sua identidade. 

Numa comunidade quilombola a percepção de identidade étnica é importante para definir as 

fronteiras do que é inerente da comunidade e o que é influência externa e pode ser ou não 

relevante. Na comunidade do Tucum, a palavra quilombo e o ser quilombola ainda é um fato 

novo a ser apreendido por seus moradores e cada um vai construindo suas definições a partir 

de suas vivências. 

 Maria do Carmo já exerceu o papel de liderança como presidente da Associação dos 

Moradores do Tucum entre 2003 e 2005, antes da comunidade ser reconhecida como 

quilombola. Entre os muitos problemas enfrentados pelos moradores, um fato que quiçá 

justifique o protagonismo das mulheres do Tucum, é a queixa de que os homens não querem e 

nem gostam de discutir as questões locais e principalmente com relação a ser quilombola. Nas 

entrevistas coletadas elas dizem que os homens não participam das reuniões locais. 

 Essa recusa por parte dos homens faz com que as mulheres sejam a maioria nas 

reuniões locais e externas que a comunidade participa. Maria do Carmo juntamente com 

Carlito, o atual presidente da Associação dos Moradores do Tucum, busca fazer um debate 

sobre as origens da comunidade de forma a sensibilizar a maioria da comunidade, mesmo com 

visíveis resistências por parte de alguns moradores.  

 As mulheres do Tucum também sofrem as aflições cotidianas de todas as mulheres, na 

lida com a casa, no trabalho com o barro e com o futuro dos filhos e dos jovens da 

comunidade. Assumem parte do sustento do lar, visto que algumas trabalham com o barro, 

fabricam panelas, vasouras, esteiras e outras trabalham na colheita do café. A região é inóspita 

e não oferece muitas alternativas para o trabalhador rural, sendo a colheita do café uma 

solução escolhida para os que precisam sustentar suas famílias.  

  Dona Anísia de 96 anos, uma das matriarcas da comunidade, teve 10 filhos, dos quais 

sete ainda estão vivos, estavam com ela por ocasião da entrevista suas filhas Madalena e 

Maria. A elas, passou tudo que sabia de sua vivência, trabalhar na roça e fazer panelas de 

barro e as criou colhendo algodão e fazendo farinha para vender na feira de Tanhaçu. A 

principio, por timidez, ela diz não saber mais as histórias, mas aos poucos vai tecendo suas 
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práticas e vivências. Dona Anísia tem grande influência na religiosidade local, até 

recentemente, ela realizava a reza de São Roque no dia 16 de agosto. Tradição passada de 

mãe para filha, a ladainha tem trecho rezados num latim rudimentar.  

 A questão religiosa foi importante para o fortalecimento da identidade quilombola no 

Tucum, existindo um entrelaçamento entre as manifestações culturais e religiosas, difícil de 

distinguir, mas que também é um espaço de poder feminino. A identidade, quando construída 

através do regaste da memória local, influi concisamente no coletivo e no individual. Do 

cruzamento da memória e identidade, com variáveis como tempo, espaço e movimento ocorre 

à construção de múltiplas possibilidades do estudo dos grupos sociais na contemporaneidade. 

 

As comunidades remanescentes de quilombos, ou comunidades negras dentre outras 

terminologias utilizadas, ao longo dos séculos construíram processos de relações 

sociais e de articulações que possibilitaram a construção de uma significativa rede 

de relações socioeconômicas e políticas que podem contribuir para o seu 

desenvolvimento e despontar potencialidades para uma melhor qualidade de vida 

dessas comunidades. (SILVA, 2012, p.58-59) 

 

 Sabe-se que inserção das mulheres na luta pelo reconhecimento da comunidade, deu-

se pelo histórico de embates que já vinham sendo travados anteriormente na lida de uma 

comunidade rural, a isso devemos acrescentar que o reconhecimento contribuiu para o 

fortalecimento desta liderança. Elas se posicionam contra a omissão dos homens, demarcação 

da terra, as dificuldades de emprego e renda para a família, e principalmente nos desafios que 

enfrentam para afirmarem-se como mulheres negras e atuantes. Notadamente elas utilizam 

estratégias de sobrevivência e militância em suas práticas cotidianas, como uma possibilidade 

de reconstruir vivências, afetividades, ancestralidades, memórias e identidades de gênero. 

 A memória é presente nas falas, nas lutas, tradições e crenças das mulheres do Tucum. 

Do contato com elas ficou a marca indelével de seu protagonismo. Algumas, juntamente com 

Maria do Carmo seguem em frente e tomam a liderança, estudam e vão à luta por seus 

interesses, outras como Rosa, paneleira de 40 anos diz que age do “barro à luta”, pois neste 

barro, se fortaleceram as mulheres do Tucum na preservação de sua identidade. 

 A reflexão sobre a liderança feminina no Tucum, trás questões que não serão possíveis 

de aprofundar neste artigo em virtude de sua exiguidade, também não se faz possível 

apresentar todas as mulheres e seus relatos, e justamente por isso nos propomos a uma 

reflexão em torno das questões teóricas e práticas que norteiam essa liderança. 

 Por fim, levando-se em consideração os pressupostos teóricos que deram suporte a 

esta pesquisa e o contato com as mulheres da comunidade, este artigo intentou mostrar parte 
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do emaranhado do tecido social do Tucum, onde aparecem visíveis as heranças de seu 

passado de escravidão e a força de um protagonismo feminino que se resignifica em suas 

práticas cotidianas. 
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“O leão e os outros animais”: a luta pela terra no sertão da Bahia  

 (Morro do Chapéu, século XIX). 

 

MACIO ANDRADE DO NASCIMENTO

 

* 

 

Certo dia o leão saiu para caçar junto com três outras feras, e os quatro pegaram um veado. Com a 

permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa e dividiu o veado em quatro partes iguais. 

Porém, quando os outros foram pegar seus pedaços, o leão falou: 

_ Calma, meus amigos. Este primeiro pedaço é meu, porque é o meu pedaço. O segundo também é meu, 

porque sou o rei dos animais. O terceiro vocês vão me dar de presente para homenagear minha coragem e 

o sujeito maravilhoso que eu sou. E o quarto... Bom, se alguém aí quiser disputar esse pedaço comigo na 

luta, pode vir que eu estou pronto. Logo, logo a gente fica sabendo quem é o vencedor (Fábula de Esopo). 

 

A breve fábula acima foi rapidamente citada pelo rábula Antonio Jose de Almeida do Ó 

em 1876 quando escrevia as “razões da defesa” de Bernardino Francisco de Senna, Porfírio de 

Tal, Manoel de Tal, Thimóteo de Tal e Pedro de tal, réus em processo movido pelo Tenente 

Sebastião Honório Guimarães Freitas em razão da invasão de terras na Fazenda Boa 

Esperança
35

. Ao vislumbrar os tribunais como única forma de solucionar um atrito, tanto os 

“leões” como as “outras feras” sabiam que o sucesso de um processo pela posse da terra 

dependia de duas escolhas primordiais: as testemunhas e a defesa. As primeiras cabiam, em 

geral, reafirmar o domínio senhorial sobre a gleba em disputa, bem como, provar que esta fora 

invadida pelo(s) réu(s). A segunda tinha como missão selecionar as primeiras e interrogá-las a 

fim de provar seus argumentos.   

Para Almeida do Ó em suas considerações sobre o Tenente Sebastião Honório Guimarães 

Freitas, esta elite procurava sempre: 

 
[...] reproduzir em pequeno esboço a fábula do leão e outros animais, isto é, do 

quero, posso e mando, que infelizmente no sertão de nossa Província domina no 

                                                           
 Mestrando do Programa de Pós-graudação em História Regional e Local da UNEB, Campus V. 
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 FCA. Seção judiciária. Processo contra Bernardino Francisco de Senna, Porfírio de Tal, Manoel de Tal, 

Thimóteo de Tal e Pedra de tal-1876. 
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animo de quase todos aqueles que como o Autor dispõem de qualquer numerário, e 

mormente quando tem de litigar, com pulquérrimos, como são os indiciados[..].
36

 

 

Profícuo defensor e conhecedor das leis, Almeida do Ó muito se valia de alegorias nas 

defesas que realizava. Quando o assunto era a luta pela posse da terra, o rábula mostrava todo 

seu conhecimento sobre a Lei de Terras que foi aprovada em 1850 após sete anos de debate 

entre deputados e senadores (MOTTA, 1996: 150-201). Com o objetivo de regulamentar a 

aquisição e posse de terras no Brasil, sua aprovação e aplicação a partir de 1854 ainda hoje 

gera debates na historiografia (MOTTA, 1996:419). Para alguns autores, a Lei atendia apenas 

aos anseios dos latifundiários substituindo formas consuetudinárias de aquisição de terras 

exclusivamente pela compra, além de tentar solucionar a questão da mão-de-obra após a 

proibição do tráfico atlântico de escravos; para outra vertente, formada em sua maioria por 

autores thompsonianos, “as leis expressam a luta entre várias concepções e valores diferentes” 

(MOTTA, 1996: 17) e é através dela que posseiros, agregados e arrendatários encontraram um 

território jurídico de defesa de seus direitos a posse da terra.  

Permanente ou temporária “a potência da propriedade”, parafraseando Hebe Mattos em 

seu livro Das Cores do Silêncio (MATTOS, 1998: 73-91), significava aos livres abastados 

ampliação de sua influência político-econômica sobre agregados e capangas; aos pobres livres 

uma possibilidade de fixação na localidade legitimando as relações ali estabelecidas e 

evidenciando um claro afastamento da condição cativa. No campo jurídico, durante uma luta 

pela terra, simultaneamente estas relações se estreitavam, pois em ambos os lados a 

argumentação das testemunhas era vital.  

A Lei de Terra de 1850 abriu para aqueles miseráveis a possibilidade de lutarem contra o 

“quero, posso e mando” dos “leões”, em geral, membros da Guarda Nacional, buscando assim 

adquirir uma gleba de terra que pudesse chamar de sua em um contexto onde a terra, tal quais 

os escravos, ganhou crescente valor venal. 

 

O posseiro37 e o major 
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 Para Márcia Motta, o termo posseiro com a denotação que utilizamos aqui, ou seja, aquele que se apossa de 

terras devoluta, só existe no português falado no Brasil. MOTTA, Márcia. Posseiros no Oitocentos e a 

construção do mito invasor no Brasil (1822-1850). In: Formas de resistência camponesa: visibilidade e 

diversidade de conflitos ao longo da história. Vol. 1. Concepção de justiça e resistência nos Brasis. Org. 

MOTTA, Márcia. ZARHT, Paulo. São Paulo. Editora Unesp. 2008. p86. 
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Inimigos declarados, o Major Alexandrino Constantino do Rego e o posseiro Manoel 

Zacharia Nolasco são os protagonistas de dois breves, mas ricos processos sobre o uso da 

terra entre 1871 e 1872. No primeiro, aberto pelo subdelegado de polícia, o tenente Herculano 

Jose d Almeida após denuncia do inspetor de quarteirão em 11 de julho de 187138, Manoel é 

chamado de “o maior destruidor das terras nacionais”.39 Curiosamente, neste mesmo dia, 

alguns trabalhadores a mando da justiça e sob os olhos do Major destruíram uma estiva sobre 

o Rio Utinga e uma casa de Manoel, ações que levaram este a abrir um processo contra aquele 

em janeiro de 1872. 

Manoel e Alexandrino representavam segmentos sociais bastante diferentes, apesar de 

unido pelo desejo da terra. Enquanto membro da Guarda Nacional, o Major dispunha de 

premissas que legitimavam seu poder sobre a população local e automaticamente o colocava 

no bojo da elite regional (SAMAPAIO, 2009). Esta adquire um caráter importantíssimo que 

marcará profundamente a Chapada Diamantina como um todo, tanto no Império como, e mais 

significativamente, na República. Inúmeras são as histórias e memórias da população local 

sobre estes personagens fardados. Alguns como Francisco Dias Coelho (Morro do Chapéu), 

Horácio de Mato (Lençóis), Coronel Militão (Barra do Mendes) são mais comumente 

lembrados pela memória coletiva regional. A patente, assim, era a concretização do 

mandonismo, que, segundo Leite, “é o exercício do poder através de indivíduos que, em 

função do controle de algum recurso estratégico, de riqueza ou da posse da terra, põem a 

população sobre o seu domínio pessoal” (LEITE, 2010).  

Já Manoel movia-se, enquanto posseiro, pela experiência secular de posse da terra sem 

que houvesse uma efetiva regulamentação por parte da Coroa, especialmente depois da 

independência (MATTOS, 1998:75). Na segunda metade do século XIX, diante do cenário do 

fim do tráfico atlântico e gradativo ocaso da escravidão, bem como o debate sobre a Lei de 

Terras, o posseiro constituía-se em figura importante nos debates políticos da Câmara dos 

deputados. Segundo Motta, o intento inicial da Lei de Terras era de regularizar a situação dos 

posseiros garantindo-lhes o título de posse, como se observa no esboço original apresentado a 

Câmara em julho de 1843 (MOTTA,1996: 95). 

 

[...]  atendendo à necessidade de se formar o direito dos posseiros de terrenos 

devolutos e de se estabelecer para o futuro normas fixas sobre a propriedade, 

domínio direto ou indireto das terras que foram concedidas por sesmarias que se 

não confirmaram legalmente, ou tomadas por posse ou cultivadas em paz, e por não 

interrompido tempo, formule e proponha um projeto de resolução que, ao mesmo 

passo que puder dar em rendimento à fazenda pública com a criação de um 
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diminuto imposto territorial que até sirva para o conhecimento perfeito da 

estatística, confirme as sesmarias e posses existentes, fazendo-as demarcar, e 

assegurando as fortunas particulares, discutindo-se esse projeto com a precisa 

urgência. (Anais da Câmara dos Deputados, 1º v. da Segunda Sessão, 3 de junho de 

1843, p.498). (Apud MOTTA,1996: 178) 

 

A proposta foi vencida, pois colocava os interesses dos grandes senhores de terra, muitos 

dos quais posseiros também, em cheque. Impedir que os trabalhadores livres e pobres 

tivessem seu acesso a terra regularizado, significava garantir a abrangência do poderio do 

fazendeiro sobre os seus dependentes. A posse legal da terra era para o trabalhador livre e 

pobre, guardando-se as devidas proporções, sua “carta de alforria” do domínio senhorial. 

O choque entre estes dois mundos, o dos senhores e dos trabalhadores livres, transparece 

quando em 1871, tal qual Joaquim Miguel de Souza e sua parentela acima citada, Manoel foi 

acusado de realizar grandes derrubadas de matas e foi por isso enquadrado no artigo 2º da Lei 

601/1850. 

Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nelas derribarem matos ou 

lhes puseram fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias, e de mais 

sofrerão a pena de dois a seis meses de prisão e multa de 100$, além da satisfação 

do dano causado (...). (LEI DE TERRAS, 1850) 

 

A testemunha Felix Pereira dos Santos, cinqüenta e seis anos, lavrador, casado e natural 

da freguesia de Saúde expôs um compêndio da situação, e, de certa forma, das falas das 

demais cinco testemunhas de acusação do processo. Para ele: 

Manoel Zacarias Nolaco [tem] aberto neste lugar, que denominou por Conceição 

ambiciosamente tem continuado a fazer grandes derribas, sem ter forças alguma 

para cultivar lugares das matas derribadas por ele, como está presente para quem 

quiser testemunhar de vista os grande roçados, sem a menos ter feito plantação 

alguma em nenhum deles, não satisfeito porém com a abertura deste Sítio 

demasiadamente inútil, de mais foi abrir e devastar na margem do Rio Bonito, onde 

tem em proporção de sua força uma insignificante lavoura, sendo digno de 

lamentar-se a grande extensão de terreno, que tem devastado suas matas, e que ele 

testemunha em virtude de tal procedimento, por diferentes vezes no seu pensamento 

tem atribuído que o plano dele Manoel Zacarias, só será de com estas grandes 

derribas, chamar-se dono de grande extensão de terrenos, e com isto empatar de 

algum pobre trabalhador, que com alguma proteção possa obter do Excelentíssimo 

Governo algum consenso para trabalhar a fim de remir sua vida.
40 

 

Em trabalho já citado, Márcia Motta pontua que ser fazendeiro implicava 

necessariamente incorporar elementos práticos e jurídicos porque “a luta pela terra 

expressava, em suma, não somente a possibilidade de obter o domínio sobre a mesma, mas 

também sobre os homens que ali habitavam ou desejavam habitar” (MOTTA, 1996:45). O 

pensamento de Felix aparentemente segue este mesmo raciocínio, ou seja, sua leitura sobre as 

ações devastadoras de Manoel é de alguém que tenta expandir seus laços de dominação 
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através da posse da terra. Até aí poderíamos entender que a ação de Felix e demais 

testemunhas estavam voltadas a defesa do bem comum ou ao uso comunal das terras que 

Manoel agora devastava com fogo. Contudo, sua alusão ao apadrinhamento (entendido na 

palavra “proteção”) e também a concessão de alguma benfeitoria por parte do “excelentíssimo 

governo” não é à toa e coloca a situação sob outro prisma.  

Em processo movido por Mauricio Gomes Bezerra contra a mesma testemunha Felix 

Pereira dos Santos em 1871, fica claro a forte relação de proximidade, ou mesmo 

apadrinhamento, daquele com o Major Alexandrino Saturnino do Rego41.  Mauricio fora 

acusado por nossa testemunha de “ter dado uma chuchada em um boi de carro” pertencente ao 

mesmo. Ao comparecer ao lugar Pega para audiência encontrou o Major, que segundo ele, era 

“quem maior parte fazia pelo referido Felix”42, aconselhando ainda a Mauricio fazer um 

acordo com o queixoso afim de evitar processo judicial. Pelo acordo seria pago a Félix 

150$000 reis, um valor alto por se tratar de um boi de carro.  

A história, contudo, não acaba por ai. Coube a Mauricio a propriedade do boi, que, 

“ouvindo conselhos de outras pessoas” resolveu matá-lo e vender a carne para auxiliar no 

pagamento do acordo. “Foi então quando viu que tal boi, não tinha levado chuchada alguma, e 

sim no serviço cênico do engenho de seu dono havia quebrado uma mão”.43 Ao procurar o 

Major Alexandrino Saturnino Rego em sua casa, este respondeu a Mauricio “que não queria 

saber mais de tal negócio; e sim que requeresse seu direito”.44 

Analisando o caso de Maurício fica evidente a relação de proteção que o Major tinha para 

com a testemunha de acusação no processo contra Manoel Zacarias Nolasco. Além disso, sua 

referência ao consentimento de algum benefício do governo provavelmente diz conta da 

autorização que o presidente da província deu ao Major para construir uma ponte sobre o rio 

Utinga. Esta nova evidencia altera o cenário, e permite inferir que a consonância de todas as 

falas das testemunhas no primeiro processo contra Manoel, além da exclusiva finalidade de 

prejudicá-lo, pode na verdade esconder uma ação orquestrada pelo Major Alexandrino para 

apossar-se das terras que rodeavam a sua ponte.  

A luta pela terra possuía interesses vários, assim “o ato de ocupá-la, de ‘tirar posse’, 

significava para os pequenos posseiros uma possibilidade real de se tornarem lavradores, 

permitindo alcançarem uma razoável autonomia frente aos interesses dos fazendeiros” 
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(MOTTA, 1996:55). Ao que parece este era o contexto que se apresentava na disputa entre 

Manoel, o posseiro, e o Major Alexandrino.  

No segundo processo, Manoel e suas testemunhas alegavam que o Major mandara 

destruir uma casa e duas estivas (uma em 11 e outra em 15 de julho) pertencentes ao 

queixoso, das quais se valia para atravessar ao outro lado do rio Utinga onde possuía lavoura e 

gado.45 A razão para o ato destruidor seriam os prejuízos que as estivas – uma das quais ao 

lado da ponte - traziam ao Major, que “mediante um contrato com o Governo da Presidência 

da Província” mandara erguer a construção.46 Nas falas do Major, Manoel fica a “dar 

passagem grátis a todos e a tudo em prejuízo do suplicante”.47 Conquistar as terras 

circunvizinhas para si ou mesmo impedi-las que serem apossadas por Manoel parecia a chave 

para o sucesso da ponte do Major que para a travessia cobrava pedágio.  

A destruição da estiva gerou um ambiente de conflito na comunidade Sitio Conceição, 

onde aparentemente, Manoel possuía grande influencia e, talvez, agregados. De acordo com 

Quintiliano Evangelista Selis, trinta e dois anos, negociante, natural de Minas Gerais e 

solteiro: 

Um ou dois dias depois da destruição da estiva, viu muitas pessoas da parte do 

Major Alexandrino, e passando e fazendo barulho, a ponto de ele testemunha ir 

pedir ao queixoso Manoel Zacarias que não consentisse que gente sua bebesse 

cachaça e nem aparecesse afim de não haver qualquer conflito, e o mesmo foi fazer 

com o Major Alexandrino pedindo-lhe que contivesse sua gente para não estarem 

provocando, e o que Major respondeu que ele mesmo é quem tinha mandado porque 

aquilo eram homens negros cativos.48 

 

 A “gente” do Major seriam trinta e seis pessoas armadas. O recurso a violência por 

partes das elites não era nenhuma novidade para os trabalhadores livres e pobres, que na 

maior parte das vezes eram aqueles que compunham as fileiras das milícias pessoais destes 

membros da Guarda Nacional. A fragilidade das instituições, a dependência pessoal, a 

migração e a miséria extrema facilitavam a cooptação de homens que não tinham nada a 

perder, para intimidação pessoal. Se esta, por sua vez, não lograsse êxito, a opção mais 

corriqueira aos chefes locais era a contratação de um capanga, pistoleiro, jagunço ou “cabra” 

para resolver a questão. 

Segundo Sampaio: 

Os valentões ou jagunços também faziam parte do quadro social, como eram 

contratados, não faziam parte da família estendida dos proprietários. Estes 

jagunços eram uma população flutuante, incumbida de realizar o “trabalho sujo” 

dos fazendeiros. Estes indivíduos agiam como mercenários errantes pelo sertão, 
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oferecendo seus “serviços” a quem melhor pagasse, ou, em troca de proteção pelos 

crimes cometidos em outras localidades ou contra proprietários rivais. Assim, 

escapavam da justiça e graças ao conhecimento do terreno inóspito das caatingas 

da Chapada, fugiam das autoridades. A depender da situação, os proprietários 

utilizavam cabras ou jagunços para resolver problemas onde as instituições do 

Estado não chegavam. (SAMAPAIO, 2009: 35). 

 

Ao que parece, tanto um lado quanto o outro possuíam recursos humano para um 

eventual conflito. Em situações como estas as relações de dependência e solidariedade se 

estreitavam em uma mútua relação de troca, nem sempre regida pela fidelidade. 

Não fica claro a partir dos processos se a maioria dos moradores daquela região seriam 

mesmo negros, haja vista que em 98,5% (857) das testemunhas não fornecem este dado. 

Estamos falando de uma sociedade parda que também experimentou as agruras da escravidão 

mesmo que em uma estrutura de posse e demografia escrava marcadamente diminuta. Chamar 

aqueles homens de “negros cativos”, expressa claramente a postura elitista com que o Major 

via aqueles trabalhadores livres. 

Um elemento que une fortemente as duas ações judiciais, e dados as evidências de 

ligação entre uma e outra não é de se estranhar, é o recurso e a constante referencia a Lei de 

Terras de 1850. Quando recebeu a intimação da ação movida por Manoel, o Major 

Alexandrino estava a caminho da Capital da Província e por isso nomeou como procurador 

Ezequiel Rodrigues Costa Brazil. Através dele encaminhou perguntas a serem feitas as cinco 

testemunhas de acusação, entre elas a seguinte: se os terrenos do Sítio Pega [onde se 

localizava as terras em disputa] são todos pertencentes ao governo, por serem devolutas, e 

terem sido povoados do ano de 1854 para cá (grifo nosso).49 Antonio Saturnino Cezar 

respondeu não considerar as terras do governo; Manoel Francisco Caribé afirmou que “só 

sabe que desde o ano de sessenta ali trabalha, e que si dizem que a descoberta é do queixoso 

Manoel” ao que também concordou Anecleto Francisco de Carvalho. 50 

As terras denominadas devolutas, no caso aquelas sob a denominação geral de Sitio Pega, 

eram aquelas que estavam fora do domínio particular ou de título legítimo, e sempre 

representaram uma oportunidade de fixação e sustento para os menos favorecidos, ao mesmo 

tempo, constituíam-se em elemento essencial para garantir a ampliação do poder dos mais 

abastados (MOTTA, 1996: 46).   

Ao comparecer a justiça, Manoel Zacarias Nolasco apresentou dois títulos de compra das 

ditas terras; sendo o primeiro a Eleutério Gomes da Silva “na beira do Rio Bonito (...) unida 
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ao Sítio Conceição”51; o segundo, ao Major Carlos Lopes Cesar, “ao lado esquerdo do mesmo 

Rio Utinga”. Ao mesmo tempo alegava que o sítio de sua propriedade havia sido adquirido 

por “descoberta” realizada em 1857. Do ponto de vista geográfico, as terras conquistadas por 

Manoel eram uma verdadeira mesopotâmia, fato que não deve ser ignorado em uma região 

marcada pelo clima semi-árido e por períodos de longa estiagem como já relatado no primeiro 

capítulo.  

Cinco anos depois, em 1876, a história de Manoel ganharia reforço quando o Major 

Carlos Lopes Cesar, o mesmo ao qual alegava te comprado terras vizinhas a seu sítio, 

solicitou à justiça que Sergio Bispo Nogueira, Nicoláo de Tal e Pedro de Tal fossem 

despejados do seu sítio Lagoa Nova.52 Neste processo a “voz geral” por parte das testemunhas 

é que o primeiro descobridor daquelas cercanias era de fato o Major. De acordo com aquelas, 

nos idos de 1853 Carlos Lopes Cesar havia aberto ali duas posses de terras; a Egipto onde 

“fez sua atual residência como plantações de cana e engenho” e “na Lagoa Nova com gado 

vacum”.53 Segundo o Major os réus estavam “inventando direitos” e “tem tudo devastado, 

derrubando e queimando sem precisão”.54 Outro consenso entre os depoentes era o fato de que 

Manoel realmente havia comprado ao queixoso uma parte de terra desmembrada das terras da 

Lagoa Nova. 

Contudo, mesmo diante das evidências, o subdelegado avaliou os títulos de compra, 

tendo como base a Lei 601/1850 e o regulamento de 1854, como improcedentes. Ao passo 

que notificou Manoel “a só servir-se ou cultivar no Sítio Conceição”.55  De acordo com o 

procurador do réu, o rábula alferes Antonio José de Almeida do Ó, as ações do subdelegado 

eram ilícitas, bem como motivadas pela inimizade e pelo desejo de torna-se possuidor das 

terras de Manoel das quais possuía glebas em fronteira.56  A expansão das posses do réu 

representava a impossibilidade de outros, como o subdelegado e o Major, de aumentarem seus 

domínios territoriais e de dependência.  

Coincidentemente, a primeira parte das falas das testemunhas do primeiro processo 

sempre estava direcionada a enquadrar Manoel dentro do segundo artigo da Lei de Terras, 

apresentando-o como grande destruidor das matas. Ao que parece, ainda que neste caso 

suspeita-se de uma conspiração, havia de fato uma preocupação sincera dos proprietários 

locais com os recursos madeireiros, além obviamente de um conhecimento da própria lei. A 
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derrubada das matas foi o motivador da ação de libelo aberta por Aprígio Teixeira Guedes 

contra Joaquim Ferreira Lamberto em 1870. De acordo com o queixoso que vivia de lavoura, 

seu sítio denominado Cajazeira era limítrofe ao do réu, Olho d’água.57 Aprígio informava que 

“longe de respeitar os limites do sitio do suplicante e nem o direito de propriedade alheia” 

Joaquim “entrou nas matas do referido sitio do suplicante e derrubou tanta madeira, quer para 

seu uso, e quer para negócio”58
 que o prejuízo chegava a 200$000 réis.   

Se a derrubada das matas e a venda da madeira era a questão de ordem na primeira etapa 

dos depoimentos, na segunda fase todos os depoentes do primeiro processo relataram um fato 

envolvendo Manoel Zacarias Nolasco e Henrique Jose Gomes.  

Manoel Zacarias não satisfeito com tudo isso soltando para o lado esquerdo do Rio 

Utinga, tem feito grande devastações, já com grandes fogos nas matas, já com 

derribas de roças, como está presente [ilegível] esses lugares, já com brigas, como 

a pouco acabou de ter com Henrique José Gomes, que se não fora o Major 

Alexandrino Saturnino do Rego chegar e acomodá-los, gastando até para isso 

dinheiro à sua custa, teria havido até mortes [grifo nosso], todo este procedimento 

só com o fim de botá-lo para fora de uma pequena aberta que havia feito, onde 

tinha sua pequena roça para remir a fome de sua família, e finalmente levou a sua 

avante mediante uma insignificante paga, que o referido Henrique por não deixar 

de condescender, não só com o Major Alexandrino, como com mais pessoas, bem 

como ele testemunha e Amaro Rodrigues de Araujo, sujeitando-se assim a ter 

grandes prejuízos de seu trabalho, que ficou em estado de com sua mulher e filhos 

sofrer até fome, porque aquela insignificante paga que recebeu pouco tempo lhe 

chegou para comprar o necessário. Finalmente para acabar de expor o 

procedimento declarado de Manoel Zacarias Nolasco, Henrique em virtude de se 

achar desprevenido acima está declarado foi fazer uma roça no lugar denominado 

Volta do Rio e afinal não pode conseguir por causa da ambição do dito Manoel 

Zacarias, que foi logo contender com ele, o qual retirou-se para não querer fazer 

um atentado, em razão dos repetidos conselhos prudentes, e ele, como pai de família 

as não desprezou; continuando a sofrer com sua família a maior amargura desta 

vida.
59

 

 

Nas falas das testemunhas fica claro a tentativa de construir um sentimento de fragilidade 

dos trabalhadores livres diante das ações de Manoel e posicionar o Major como homem 

caridoso e preocupação com os menos afortunados. Motta pontua que a construção da 

imagem do fazendeiro e, podemos dizer, quem intenciona sê-lo, “relacionava-se também à 

possibilidades de expandir suas terras para além das fronteiras originais, ocupando terras 

devolutas ou apossando-se de áreas antes ocupadas por outrem”(MOTTA, 1996: 37). Neste 

caso especifico, tanto em um processo como noutro, as “teias de relações pessoais para o 

reconhecimento de cada ocupação, denunciaria – tanto para fazendeiros, como para lavradores 

– a importância do papel das testemunhas na confirmação da veracidade de cada história” 

(MOTTA, 1996:37). 
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A escolha das testemunhas era fundamental para o sucesso da peleja jurídica. Enquanto 

no primeiro processo vemos a clara tentativa de demonstrar Manoel Zacarias como um sujeito 

ambicioso e destruidor das terras nacionais com cinco depoimentos muito parecidos entre si; 

no segundo transparece a visão de “descobridor” e cultivador das terras possuídas. Estas 

testemunhas, que muitas vezes são os próprios trabalhadores livres pobres daquele senhor da 

terra, desempenham papel central no andamento e conclusão do processo.  

Assim é compreensível que ao descrever as ações de Manoel, Felix e demais 

testemunhas, salientem especialmente a violência e o objetivo comercial do mesmo através da 

expansão de seus domínios, garantindo para si uma grande porção de terra sem uso efetivo. 

Henrique com sua “pequena aberta” é apresentado como aquele que tenta alimentar sua 

família cultivando apenas o que sua força era capaz, demonstrando que o uso da terra possuía 

dimensões diferentes para cada um daqueles sujeitos. Este estaria norteado pelo espírito 

comunal presente nas ações de auxílio que recebeu dos seus pares e mesmo de um membro 

mais abonado, o Major. Manoel, no entanto, movia-se pela ganância da lógica mercantil e por 

isso era chamado de “o maior destruidor das terras nacionais”.60 

No jogo de comprovação da posse da terra, um elemento essencial somado a falas das 

testemunhas eram os atos possessórios. Como nos informa Venâncio Alves de Andrade, 

testemunhas do primeiro processo, Manoel desenvolvia “insignificante lavoura” e havia 

construído casas “sem ao menos cobri-las”.61
  Além disso, narrou Felix que o “acusado tinha 

se apossado e vendido terras; estragado e vendido as madeiras de lei; que a extensão 

devastado não tinha menos de meia légua”.62 Contrariamente, os depoentes da segunda 

querela judicial relatavam que Manoel era o efetivo proprietário daquelas terras, cultivando os 

dois lados do rio Utinga e que o Major ali possuía apenas “uma casa de morada e a ponte”.63 

Quintiliano Evangelista Selis, testemunha do segundo processo e citado anteriormente, 

havia pedido que Manoel acalmasse sua gente. Segundo o lavrador Vital Fabiano de 

Carvalho, trinta e quatro anos e casado, o réu realizava várias reuniões ou adjutórios “com 

pobres destes arrabaldes” no lugar Conceição – localizado ao lado das terras devastadas - de 

propriedade daquele. A própria testemunha afirma ter estado “não menos de duas vezes” 

nestas reuniões. Não fica claro nas declarações de Vital se este adjutório possuía o caráter de 

auxílio mútuo, tradicionalmente conhecido e estudado (CALDEIRA, APUD DANTAS,
 
2007: 

49), ou se era apenas a denominação usual para agrupamento de trabalhadores por jornada. A 
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utilização do adjutório poderia ser uma forma de realizar grandes tarefas a baixo custo, muitas 

vezes cabendo ao realizador apenas fornecer alimento e, em alguns casos, aguardente; ou, sob 

outro ângulo, houvesse por parte de Manoel a promessa de acesso a um pedaço de terra aos 

participantes do mutirão. 

De qualquer forma, este tipo de organização do trabalho estava relacionado a um 

conjunto de fatores mais próprios aos trabalhadores livres e pobres. Segundo Mônica Duarte 

Dantas em sua análise sobre a vida dos trabalhadores livres pobres para a Comarca de 

Itapicuru: 

Ante o crescente controle territorial, a perda de mão-de-obra escrava (...) e as 

agruras do dia-a-dia, a possibilidade de plantio em terras de terceiros (também 

pobres) e a utilização de maquinário de beneficiamento, sobretudo das casas de 

farinha, eram não só fundamentais para a sobrevivência, mas permitia que esta 

mesma população se desvencilhasse, mesmo que em parte, da dependência para os 

fazendeiros. (DANTAS, 2007: 342). 

 

Certamente foi através destes adjutórios que Manoel conseguiu reunir a quantidade de 

trabalhadores livres necessária a empreitada de destruição da mata, como também estender 

seus laços de fidelidade e auxílio mútuo. Alguns destes trabalhadores foram citados pela 

testemunhas: o transporte das toras de madeira para comercialização contou com João 

Caetano de Tal e Amâncio de Tal no serviço de carroceiro. A testemunha Jose Crispiano de 

Souza, trinta anos, solteiro, natural de Vila Nova da Rainha (Senhor do Bonfim) declarou ter 

sido um dos serradores das madeiras de lei vendidas por Manoel.  

Quando Felix Pereira foi inquirido sobre o tipo de trabalhador utilizado por Manoel no 

desmatamento e a forma como eram pagos, respondeu que: 

 

[...] seu modo de proceder é de tal forma, que sempre propõe questões para não 

pagar o jornal a quem lhe trabalha, já até com ameaças de prisão, como acontece 

com João de Tal, conhecido por João roçador, que ele aqui o prendeu e levou-o 

para este juízo, caluniando-o por processo de tentativa, o qual paciente foi 

despronunciado, por não haver provas que sustentasse tal injustiça [...].64  
 

Não podemos perder de vista que no jogo de desavenças com o Major Alexandrino e 

também o subdelegado, “a disputa pela terra era também uma disputa por gente” (MOTTA, 

1996: 76). Se de um lado vemos situações de conflito entre Manoel, João roçador e Henrique 

Gomes, de outro os adjutórios evidenciam um bom relacionamento de Manoel com os 

“pobres daqueles arrebaldes”.65 
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Assim, diferentemente do que é apresentado em certa corrente historiográfica, a Lei de 

Terras de 1850 e seu Regulamento de 1854, tiveram sim uma aplicação efetiva, ainda que 

limitada, e não pode entrar no rol das leis “feitas para inglês ver”. Por estes instrumentos 

legais, fazendeiros e posseiros buscaram legitimar sua posse de terras, sempre atentos aos 

principais artigos apregoados pela Lei. Não à toa, o Major Alexandrino teve com eixo central 

de sua defesa no processo movido por Manoel a busca por desqualificar a legalidade da posse 

do Sitio Conceição. Do outro lado, Manoel buscava legitimar sua propriedade com registros e, 

especialmente, evidenciando os atos possessórios que realizara nela. 

Por fim, no primeiro processo Manoel é condenado a quatro meses de prisão e ao 

pagamento de 100$000 réis como multa, ao que recorreu e o processo foi anulado. Para o 

promotor Lino Cassiano Lima, além dos autos estarem fora das “formalidades legais” por não 

conter um exame de corpo de delito, “vê-se a boa fé com que cultiva o acusado as terras” e 

ainda por “ter apresentado não só títulos mais também registros delas” 
66

. Assim, em 19 de 

abril de 1872, Manoel Zacaria Nolasco legitimava a posse da terra por ele descobertas e 

devastadas, contrariando o anseio das seis testemunhas que depuseram e acima delas talvez, 

também Major Alexandrino Saturnino do Rego.  

Nesta primeira contenda, o posseiro teve melhor sorte. Sem dúvida, mesmo com 

“desprezíveis lavouras” ou “casas sem cobrir”, como diziam as testemunhas, estes e outros 

atos possessórios exercido por Manoel se sobressaíram às acusações de danos as terras 

nacionais. No entanto, a luta judicial com um membro direto da Guarda Nacional não fora ao 

seu contento. Em 9 de outubro do mesmo ano de 1872, era a vez do Major Alexandrino 

Saturnino do Rego alegra-se com a decisão do juiz municipal que julgara improcedentes as 

acusações de Manoel. 

A análise destes processos reafirma a ideia apresentada por Motta que: 

 

[...] os sem-terras de ontem já haviam aprendido a defender legal ou juridicamente 

seus direitos a terra ocupada. Assim, os conflitos de terras no Brasil foram e são 

permeados por lutas diversas: pela história das ocupações, pela interpretação das 

normas legais, pelo direito à área ocupada, e muito mais [...] (MOTTA, 1996: 16). 

 

Casos como o de Manoel e tantos outros ficaram durante muito tempo relegado ao 

enfoque sociológico para o qual “o camponês não é uma figura do passado, mas uma figura 

do presente da história capitalista do país” e ao mesmo tempo seria um sujeito pacifico e 

imóvel que só abandonaram tais adjetivos com as mobilizações das Ligas Camponesas 
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(MARTINS, APUD MOTTA, 1996: 113-128). Tal concepção revela-se um fator importante 

para o esquecimento das lutas que os trabalhadores livres pobres dos Oitocentos travaram 

contra os “ricos e poderosos” para garantir seu acesso e uso a terra. No conjunto, o mundo 

rural seria durante séculos um reino de paz e consentimento que repentinamente conheceu, em 

meados do século passado, a mobilização do homem pelo direito de possuir algumas braças 

de terra. Aqui o objetivo foi evidenciar justamente o contrário, delineando a construção de 

uma nova memória sobre o trabalhador livre e pobre do Oitocentos e sua luta pela posse da 

terra  
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Anexo A. Recorte espacial da Vila de Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéu-Ba. 

 

 

 

 

Bahia: divisão Territorial e Administrativa em 1889 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: DANTAS,  Monica Duarte. Fronteiras movediças: relações sociais na Bahia do século XIX (a Comarca de Itapicuru e a 
formação do Arraial de Canudos). São Paulo: Aderaldo & Rothschild, FAPESP, 2007, p. 475. O mapa sobre modificações para 
destacar Morro do Chapéu, Jacobina, Feira de Santana e Salvador.  
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As Artes de Cura no Brasil: de crime de curandeirismo à condição de  

Patrimônio Imaterial 

 

MARINA ASSUNÇÃO GOIS RODRIGUES

 

 

Na conjuntura da colonização, no Brasil, a medicina se uniu à magia para o tratamento 

das mazelas e infortúnios cotidianos da população. Os conhecimentos etnomédicos 

resultavam dos saberes de africanos trazidos ao Brasil e autóctones indígenas, posto que o 

trabalho de cura por meio de ervas e raízes sucedia de um saber herbário que era transmitido 

de geração em geração, sendo uma questão fundamental para a manutenção de saúde. Deste 

modo, o ofício dos curandeiros, seguiu perseguido pela Igreja, e se desenvolvia como uma 

forma de subversão e serviço essencial à saúde pública: o embate cultural entre o popular (o 

místico), o científico (erudito), e a Igreja e seus dogmas permeavam o cotidiano dos colonos. 

67
  

A naturalidade e a intimidade com que tratavam a doença, a cura, o nascimento e a 

morte tornavam-nas perigosas e malditas. Com a acusação de curandeirismo, eram 

duplamente atacadas: por serem mulheres e por possuírem um saber que escapava 

ao controle da medicina e da Igreja. O Tribunal do Santo Ofício foi influente porta-

voz do saber institucional na luta contra os saberes informais e populares. Seus 

processos geraram um imenso painel onde o corpo e as práticas femininas de 

tratamento informal de doenças tornaram-se protagonistas importantes. (PRIORI, 

2006:108) 

O embargo das práticas de medicina popular desde tempos remotos por parte das 

instituições regulamentadoras da sociedade – a Igreja e o Estado – demonstra que estas artes 

de cura estão inscritos historicamente no campo das relações de força entre saber ancestral 

autóctone e institucionalização dos saberes e do controle dos corpos-indivíduos. Ainda, este 

processo de interdição está incorporado ao campo das relações de força, não somente no 

contexto histórico da colonização territorial, mas fazendo parte de um longo e duradouro 

percurso de colonização cultural.   

Sobrepujando assim os sistemas simbólicos e os modos de vida dos sujeitos 

provenientes de diversas regiões, bem como suas práticas – como o exemplo dos modos de 
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desembaraçado instinto, do que com um médico de Lisboa”, desabafava, em fins do século XVIII, o bispo do 

Pará, dom Frei Caetano Brandão.” p. 88.  
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tratar as mazelas do corpo - o fenômeno da dominação das estruturas sociais desdobrou-se e 

encontrou terreno plano no período de transição de governo imperial para o modelo 

republicano. Entre o fim do século XIX, e início do século XX, tais usos e costumes, como é 

exemplo das práticas da medicina popular irão tornar-se definitivamente ilícitas na 

instauração da literatura jurídica republicana, durante o projeto de modernização social e 

urbana do país, quando juízes e médicos aliam-se pela erradicação da prática do 

curandeirismo na incipiente república brasileira. 

As práticas mágico-religiosas-curativas punidas por leis vigentes no século XX” 

retratavam o pensamento da transição de um Brasil imperial para republicano, e 

nesta estava incluso um projeto modernizador doa espaços e da sociedade. Neste 

contexto é que se percebe a origem do pensamento legal – legitimada através do 

apoio entre juízes e médicos - que criminaliza as expressões subalternas. 

(SCHRITZMEYER, 2004:  17) 

 

As expressões artesanais, as marcas subalternas introduzidas na sociedade na sua 

incipiente modernização deveriam ser apagadas, pois representavam o atraso, a contraposição 

do projeto modernizador da sociedade, aos moldes do Estado burguês europeu. Delimitar o 

espaço entre “nós” civilizados, e os “outros” os indivíduos possuidores de identidades 

autóctones, extinguindo os supostos vestígios do “atraso” fizeram parte do plano para o 

avanço da modernidade.  

Em outras palavras, diante das novidades do Brasil República, colocava-se o 

desafio de transformar cada brasileiro em um cidadão capaz de ocupar, ordenada e 

corretamente, as modernas funções e espaços públicos. Tratava-se, enfim, de 

implementar uma “cruzada modernizadora” em que uns poucos brasileiros, 

“avançados”, levariam muitos outros, “atrasados”, a alcançar, em ordem e 

progresso. (SCHRITZMEYER, 2004: 56) 

 

Consolidados por meio da legislação, os poderes que definem a diferenciação entre as 

práticas lícitas e as ilícitas e que instauraram a normatização da atuação dos seres no meio 

social urbano, o primeiro Código Penal da Republica do Brasil em 1890 demarcava o campo 

da cura como exclusividade dos médicos. No capítulo III – dos crimes contra a saúde pública, 

nos: artigos 156, 157 e 158 constavam, respectivamente, a respeito da prática de 

curandeirismo:  

Art. 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentaria ou a 

pharmacia; praticar a homeopathia, a dosimetria, o hypnotismo ou magnetismo 

animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos: 

Paragrapho unico. Pelos abusos commettidos no exercicio ilegal da medicina em 

geral, os seus autores soffrerão, além das penas estabelecidas, as que forem 

impostas aos crimes a que derem causa. 
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Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de talismans e 

cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, inculcar cura de 

molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a credulidade 

publica: 

§ 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes meios, resultar ao 

paciente privação, ou alteração temporaria ou permanente, das faculdades 

psychicas: 

§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da profissão por tempo igual 

ao da condemnação, incorrerá o medico que directamente praticar qualquer dos 

actos acima referidos, ou assumir a responsabilidade delles. 

Art. 158. Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para uso 

interno ou externo, e sob qualquer fórma preparada, substancia de qualquer dos 

reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o officio do denominado 

curandeiro. (BRASIL, 1890) 

 

Destarte, é neste contexto em que é formalizada a criminalização à prática das artes de 

cura em todas as suas variadas expressões, através da formulação do Código Penal 

Republicano, e que veio a reforça-lo no plano do exercício do controle dos médicos. Por meio 

desta iniciativa, apoiados pelo viés da justiça, médicos e juízes asseguravam não somente o 

monopólio do exercício dos ofícios relativos à saúde, mas implantariam estratégias de 

controle social através destes mecanismos da normatização da atuação dos próprios corpos na 

sociedade.        

Nas últimas décadas do século XIX, a Medicina Social e o Direito, ambos exercidos 

por agentes credenciados, consolidavam-se como medidas disciplinadoras cujas 

metas eram mais prevenir do que curar. No caso da Medicina, o espaço de atuação 

saía do hospital para alcançar a comunidade – ruas, bairros, escolas, fábricas – e o 

objeto dessa atuação deixava de ser o indivíduo doente, à espera do “médico de 

família”, para se tornar a sociedades doente, passiva e vulnerável, à mercê de 

especialistas em saúde pública. (SCHRITZMEYER, 2004: 72) 

 

No novo Código Penal de 1940, não somente são definidos os crimes de 

curandeirismo e charlatanismo, mas são revisitados em relação ao documento precedente a 

fim de reforçar a idéia da centralização da profissão da medicina, como mecanismo regulador 

dos sujeitos. Cinquenta anos após a elaboração da regulamentação da medicina e da 

criminalização das práticas etnomédicas, estas proibições são revisitadas, e reforçadas, onde 

lê-se no Capítulo III – dos crimes contra a saúde pública, nos artigos 282 a 284: 

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica 

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou 

farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites: 

. 

Charlatanismo 

 Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 

          

                                              Curandeirismo 

 Art. 284 - Exercer o curandeirismo: 

                                              I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 

II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 
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                                             III - fazendo diagnósticos. (BRASIL, 1940) 

          

As publicações dos documentos legais referidos foram basilares ao empreendimento 

de inúmeros processos criminais contra iniciativas terapêuticas por parte de agentes 

considerados como curandeiros. Os agentes destas artes de cura não foram somente cerceados 

de suas memórias ancestrais, mas Segundo Schritzmeyer (2004) do mesmo modo tais práticas 

foram inseridas na demarcação dos crimes contra a população.     

Nessa linha desenvolvimentista, práticas terapêuticas populares, como meizinhas, 

garrafadas e benzeduras, sínteses de influências que mesclavam à tradição cristã 

elementos das culturas negras e indígenas, deixavam de ser aceitas pelas 

autoridades e acreditadas socialmente – como o haviam sido durante todo o Brasil 

colônia – para se tornarem crimes contra a saúde pública. (SCHRITZMEYER, 

2004: 76)   

Desta maneira, ao saberem-se oprimidos no exercício de uma prática que crê e executa 

baseado em elementos condenados pela posição de seus lugares de fala na sociedade, estão 

assim pondo em ação no jogo de poder a tática da permanência silenciosa na ordem 

estabelecida, da subversão nas entrelinhas. As maneiras de crer cujos testemunhos antecedem 

a ordem atual estabelecida e que escapam à organização fragmentada do cuidar, a partir destas 

crenças podem também ser circunscritas no perímetro das táticas cotidianas de 

heterogeneização do espaço homogêneo das cidades.
68

     

Os mecanismos de tentativa do controle das manifestações espontâneas destas táticas 

ocorrem na implantação de um organismo social de uma gestão da ordem social que dê a 

impressão de vigilância por todas as partes, por todos os espaços, e da percepção de que. “os 

menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registrados” e nada 

escapa aos olhos institucionais do Estado. O panóptico é o projeto da governamentabilidade 

na esfera desta malha que não permitiria a manifestação das táticas, pois possui diversos 

mecanismos de visão dos indivíduos.   

Trata-se de um modelo de gestão que tem como idealização máxima de seu plano a 

cidade em constante estado de vigilância e controle, tal e qual durante os períodos de 

higienização social no século XIX, cujos mecanismos de controle da saúde pública era gerido 

pelo controle social dos corpos. 

A cidade pestilenta, atravessada inteira pela hierarquia, pela vigilância, pelo olhar, 

pela documentação, a cidade imobilizada no funcionamento de um poder extensivo 

que age de maneira diversa sobre todos os corpos individuais — é a utopia da 
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engenhosidades das práticas cotidianas, ver: CERTEAU (1998).   
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cidade perfeitamente governada. A peste (pelo menos aquela que permanece no 

estado de previsão) é a prova durante a qual se pode definir idealmente o exercício 

do poder disciplinar. Para fazer funcionar segundo a pura teoria os direitos e as 

leis, os juristas se punham imaginariamente no estado de natureza; para ver 

funcionar suas disciplinas perfeitas, os governantes sonhavam com o estado de 

peste. (FOUCAULT, 1987: 222) 

 

Possibilitada pelos “métodos de repartição analítica do poder” (FOUCAULT, 1987: 

223), justamente por difundir os discursos oficias dentre as instituições reguladoras e as 

ideologias de cidadania difusas entre os indivíduos, o efeito causado pela distribuição de 

múltiplos mecanismos de controle é o de constante vigilância, mesmo que esta visibilidade 

constante não esteja incidindo no cotidiano, desta maneira o panóptico exerce a tentativa da 

coerção da liberdade dos indivíduos. 

Dentre os mecanismos de vigilância e poder, o hospital – templo do saber médico 

acadêmico – se articula, tornando-se o local privilegiado de exercício da medicina. Logo, a 

delimitação de um espaço do saber médico funda o surgimento da tomada de consciência do 

poder da “de uma medicina do espaço social, a consciência explícita da doença como 

problema político e do médico como autoridade administrativa fundada na competência de 

seu saber.” (FOUCAULT, 2001: 4) 

Este saber autorizado irá corroborar com um sistema de poder que vai gerir a atuação 

dos indivíduos em relação aos próprios corpos. Justamente por se perceber como medicina 

social, a prática deste ofício se posiciona diretamente entre a relação direta com os corpos e os 

discursos de controle sociais de Estado. A autorização do saber médico acadêmico faz 

funcionar diretamente este plano de controle dos corpos, justamente por seu objeto de 

intervenção direta ser a vida dos indivíduos, componente fundamental ao modelo de gestão 

biopolítico de administração dos corpos.     

 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em 

duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois 

pólos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações. 

Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como 

máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 

forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em 

sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por 

procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 

humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do 

século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do 

ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e 

a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as 

condições que podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda 

uma série de intervenções e controles reguladores: um bio-política da população. 

(FOUCAULT, 1988:131) 
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A percepção da instituição médica como mecanismo regulador da sociedade, e que, 

portanto obtém poder de controle e vigilância “no terreno das práticas políticas e observações 

econômicas, dos problemas de natalidade, longevidade, saúde pública” (FOUCAULT, 

1988:131-132) outorgam a estes agentes o direito à normatização dos modos como os sujeitos 

irão organizar suas relações com a higiene, com os corpos e de que maneira estarão dispostos 

na própria ordem social. A medicina e o controle da “saúde pública” como parte constitutiva 

das “técnicas de poder” se fundam como ideologia de Estado na recente república, e vem a 

intervir nos modos como os indivíduos lidam com seus próprios corpos, e dá continuidade à 

controversa relação com os processos de medicina popular, devido aos procedimentos de 

gestão dos corpos. O que Foucault chama de gestão do homem então vem contrapor-se 

ideologicamente aos conhecimentos nativos e agrários do saber indiciário autóctone do cuidar 

de si e dos próximos através do saber herbário ancestral.  

Por meio do poder que age na forma da normatividade social, aparelhos médicos e 

administrativos inserem-se no exercício destes procedimentos reguladores para a 

implementação de técnicas disciplinares e adestramento do corpo (FOUCAULT, 1988:135-

136). O princípio dos corpos dóceis, aos quais não é tolerado que possam produzir linguagem 

própria em relação à administração dos próprios indivíduos, é sustentáculo à interdição que se 

dá através de discursos normativos de eficácia, perigo à própria vida (autoridade do saber 

acadêmico, e perigo das práticas cuja eficácia não é cientificamente comprovada, não 

legitimada pela epistemologia acadêmica). 

Deste modo, constam registros de processos de incriminação pelo exercício de práticas 

de cura, com a finalidade de reprimir e assim reduzir a quantidade de agentes que os 

praticasse, ainda definidas como ações ilícitas, por volta da década de 60 do século XX. 

Podemos ilustrar estas afirmações, segundo Oliveira (2011), a partir dos processos penais 

envolvendo a prática de curandeirismo, na região de feira-de-Santana, através de registros do 

Jornal Folha do Norte. Em 1956 houve, dentre outras, a denúncia de curandeirismo na vila de 

Bonfim de Feira, distrito do município de Feira de Santana, na Bahia, sob a responsabilidade 

penal de crime contra a saúde pública.  Podemos notar alguns detalhes da acusação no trecho 

que se segue.   

 

Povoado de Bonfim de Feira, em 1956:  

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Vara Crime  

O 1º promotor público desta comarca, no uso de suas atribuições, denuncia de M. 

M., brasileiro, mecânico casado, como incurso nas penas do art. 284 do Código 
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Penal, pelo fato seguinte: o acusado durante os mezes de abril, maio de 1956, na 

Vila de Bomfim, deste Município, agindo como “curador”, conforme os ditames do 

“baixo espiritismo”, praticou diversas diligencias, fasendo a “limpesa” de I. J. dos 

S., surrupiando deste a importância de CR$ 3.180.00 e de M. L. M., a importância 

de CR$ 1.000.00, afim de tirar deste um espírito de tuberculoso que se achava 

encostado, e naquele para fechar o corpo e dar sorte nos jogos. Os objetos do 

curandeiro foram presos, aquilo (sic) se vê do inquérito anexo. Diante do exposto, 

eis a presente que se espera A. R. e depois provar. Requer todos os meios de provas 

determinadas pelo Código de Processo Penal. Testemunhas: - Raimundo da Rocha 

Ribeiro Pinto e João Batista Teles em as residências declaradas, no inquérito junto. 

(OLIVEIRA, 2011: 157) 

 

E ainda, a respeito do mandato de prisão do mesmo, podemos notar que a indicação 

para o interrogatório do acusado já contém o direcionamento para a acusação prévia e 

recomendação de apreensão de seus objetos usados com a finalidade mágico-religiosa devido 

a esta ser atribuída às práticas de cura. 

Tendo esta SUBDELEGACIA DE POLÍCIA, recebido do Exmo. Snr. Dr. Fernando 

Alves, digno Promotor Público desta Comarca, o ofício, anexo, solicitando 

providências, no sentido de reprimir o exercício de CURANDEIRISMO – determino 

que o indivíduo conhecido pela alcunha de “M”, recentemente instalado nesta vila, 

seja imediatamente interrogado e possivelmente qualificado, procedendo-se, se 

necessário, uma apreensão em sua casa de residência, atenta as formalidades 

legais, referentes ao auto de apreensão (...)  

 

Bonfim de Feira, 19 de junho de 1959  

Edgar Silva Santos  

Delegado de Polícia (OLIVEIRA, 2011: 158)  

Não obstante, em detrimento da criminalização das práticas mágico-religiosas 

enquanto construção discursiva de um projeto modernizador, bem como estratégia de controle 

social, as transformações nas políticas públicas relativas aos direitos humanos – tais como a 

criação da UNESCO em 1945 e do ICOM em 1946 - fazem com que as diretrizes de 

preservação da memória e das práticas ancestrais colidam, em alguns casos, com as questões 

da criminalidade da prática. Em contrapartida dos regimentos nacionais de saúde, e em 

contrapartida das leis de repressão às práticas de curandeirismo ainda em vigência, de acordo 

com Oliveira (1985), apesar de até em meados do século XX haverem registros de denúncias 

destas artes de cura, há uma modificação global desta visão, direcionada aos países 

subdesenvolvidos por parte da Organização Mundial de Saúde. Segundo a autora:      

Na década de 70, alguns profissionais progressistas, que utilizavam dos princípios 

de medicina comunitária e práticas alternativas de cura faz ressaltar a importância 

destas práticas integradas ao cotidiano da população.  

(...) Neste sentido se inscreve a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 

dirigida aos países subdesenvolvidos, e também partilhada pela Declaração de 

Alma-Ata (Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada na 
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cidade soviética de Alma-Ata), datada de 1978, para que valorizem os seus 

curandeiros. Esta recomendação é vista como parte de uma perspectiva que 

pretende assegurar um nível de saúde considerado razoável até o ano 2000. 

(OLIVEIRA, 1985:72) 

O decorrente abrandamento da execução das leis concernentes ao crime de 

curandeirismo – o que não significa que não haja mais ocorrências da execução destas -, em 

virtude da tendência global ao reconhecimento da importância dos saberes e práticas 

ancestrais, não se deu através de um recuo por parte das instituições reguladoras das práticas 

oficiais de cura. Contudo, as medidas de políticas públicas acerca do direito à preservação das 

tradições culturais se constituem em importantes avanços no respaldo ao reconhecimento e à 

continuidade das artes de cura enquanto saberes que constituem o patrimônio cultural 

imaterial do Brasil.  

A Constituição Federal Promulgada em 1988, gerada pela necessidade do contexto da 

redemocratização do Brasil, respaldou a existência e a preservação de Bens Culturais, onde se 

encontra na seção II – da cultura, nos artigos 215 e 216, a definição destes, em suas naturezas 

tangíveis e intangíveis, onde são resguardados os direitos de preservação do legado que foi 

durante todo o processo de colônia, império e transição para república, enjeitado e perseguido. 

Na Constituição Federal podemos ver o respaldo das tradições culturais subalternizadas onde 

lê-se: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 

§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para 

os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

 

                                             I - as formas de expressão; 

                                             II - os modos de criar, fazer e viver; 

                                             III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1.º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2.º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3.º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4.º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
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§ 5.º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. (BRASIL, 1988) 

Outro passo adiante no caminho do reconhecimento do legado cultural das tradições 

subalternizadas é sem dúvida a elaboração das Cartas Patrimoniais que são resultado de 

articulações em encontros promovidos por instituições culturais para debater as necessidades 

e diagnosticar de maneira geral os estados em que se encontram os patrimônios e os 

mecanismos de preservação destes em todo o mundo. Estas Cartas pela primeira vez destacam 

de maneira global a importância da preservação do patrimônio cultural, e estabelecem as 

necessidades do reconhecimento dos saberes e modos de fazer, dos usos e costumes 

subalternos, e as definições sobre o que constitui o patrimônio nacional e mundial.  

Em torno do debate acerca das diretrizes patrimoniais num plano internacional, no 

período de 1982, na Declaração do México, percebem-se maiores avanços a respeito da 

compreensão da diversidade das produções humanas. Neste documento é declarada uma 

crescente preocupação com as transformações graduais que o mundo vem sofrendo, bem 

como as relações entre os avanços da ciência nestas modificações, e ressaltando a importância 

do investimento de uma educação e cultura que deem ênfase na riqueza da diversidade entre 

os povos, devido à crescente desigualdade, tensão e conflitos entre diversas nações e grupos 

(CURY, 2004: p. 1). Estão inclusos nestas compreensões acerca da diversidade cultural os 

modos de vida, tradições e crenças dos indivíduos. Pode ser feita a leitura de que as produções 

que gera os sentidos de pertencimento e identidade cultural, valores únicos entre as diferentes 

populações, estão inclusas dentre os bens valorosos a serem preservadas para as próximas 

gerações.  

Assim, ao expressar a sua esperança na convergência final dos objetivos culturais e 

espirituais da humanidade, a conferência concorda em que, no seu sentido mais 

amplo, a cultura pode ser considerada atualmente como o conjunto dos traços 

distintivos espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma 

sociedade e um grupo social. Ela engloba, além das artes e das letras, os modos de 

vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e 

as crenças. Concorda também que a cultura dá ao homem a capacidade de refletir 

sobre si mesmo. (...) Através dela o homem se expressa, toma consciência de si 

mesmo, se reconhece como um projeto inacabado, põe em questão as suas próprias 

realizações, procura incansavelmente novas significações e cria obras que o 

transcendem. (CURY, 2004: p.2)  

Ainda, acerca das articulações de políticas públicas internacionais a respeito do 

reconhecimento e preservação de bens culturais em âmbito global, em 1989 é formulada a 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, em Paris, que confere a 

devida importância à “cultura tradicional e popular” como formadoras do patrimônio 

universal da humanidade, “(...) observando a importância social, econômica, cultural e 

política, de seu papel na história dos povos, assim como do lugar que ocupa na cultura 
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contemporânea.” (CURY, 2004: p.1) A definição de cultura tradicional e popular elaborada 

no referido documento constituiu em ressaltar os aspectos dos bens culturais que são 

relacionados não somente aos signos de suas produções materiais, mas nos contextos 

dinâmicos e cotidianos em que são produzidos e imbuídos de sentido cultural próprio. 

A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de uma 

comunidade cultural fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por 

indivíduos e que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade 

enquanto expressão de sua identidade cultural e social; as normas e os valores se 

transmitem oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Suas formas 

compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a 

mitologia, os rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes. 

(...) A cultura tradicional e popular, enquanto Expressão cultural, deve ser 

salvaguardada pelo e para o grupo (familiar, profissional, nacional, regional, 

religioso, étnico etc.), cuja identidade exprime. (CURY, 2004: p.2)    
 

Logo, a continuidade das práticas de tradições relacionadas às religiões afro-brasileiras 

e indígenas, fora dos limites que circunscrevem as fronteiras do ilícito, em virtude da 

legitimidade das condições de permanência como produção cultural perpassa por outras 

questões expostas nesses documentos: o da preocupação com a continuidade das expressões 

orais, em meio às crescentes transformações globais.  

(...) os processos de globalização e de transformação social, e ao mesmo tempo que 

criam condições propícias párea um diálogo renovado entre as comunidades, 

geram também, da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de 

deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial 

devido, em particular, à falta de meios para salvaguarda. (CURY, 2004: p. 1)  

 

Neste contexto, embora a prática das artes de cura esteja entre as mais recentes a obter 

o reconhecimento da condição de saber oral, podemos perceber mais que um avanço, mas 

uma ampliação da atenção dada a estas práticas ancestrais. Através do amparo legal, é 

possível atualmente que as instituições atentem às particularidades culturais, erros e acertos 

destas práticas de medicina popular, de maneira em que não estejam inscritas em categorias 

de processos criminais, mas como manifestações culturais tão expressivas quanto seculares.  

Em virtude da possibilidade deste apoio institucional, por meio dos documentos que 

preveem a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, existem alguns casos recentes de 

procedimentos para o reconhecimento das práticas das artes de cura no Brasil. A fim de 

elucidar estes casos de legitimação dessas práticas como patrimônios imateriais em duas 

regiões distintas do Brasil são exemplificados aqui as articulações por meio de associativismo 

como fator agente fundamental para esta autenticação, a Rede Fitovida e a Farmacopéia 

Popular do Cerrado.   
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A Rede Fitovida é constituída por cerca de 108 grupos independentes, provenientes de 

diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, que “se articulam entre si para manter e 

aprimorar práticas populares relacionadas aos cuidados com a saúde e ao uso de plantas 

medicinais”. (MARINS; MENDONÇA, 2007: p.11). A eficácia apreciada por membros da 

comunidade ocasionaram na valorização deste saber herbário, na disseminação da ideia da 

necessidade de preservação do conhecimento e das receitas antigas pertencentes às senhoras, 

que fabricam medicamentos voltados para pessoas carentes, os chás, pomadas, xaropes e 

tinturas, e são regulamentadas seguindo os discursos institucionais de bem cultural e 

regulamentação enquanto patrimônio cultural imaterial. 

Com o firme propósito de fortalecer o trabalho nas comunidades, a rede procurou 

respaldo junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

órgão vinculado ao Ministério da Cultura, para ter suas práticas reconhecidas 

como patrimônio imaterial da população brasileira, tal como rege o Decreto 

3551/00. Por meio dessa frente de ação, procura proteger esses conhecimentos 

culturais, assegurar seu desenvolvimento e garantir a continuidade das práticas 

populares de uso das plantas medicinais. (MARINS; MENDONÇA, 2007: p.14)  

  

Não obstante, a iniciativa se constituiu em tática fundamental para o reconhecimento e 

respeito ao valor cultural destas práticas, garantindo que estes sujeitos possam dar 

continuidade a suas práticas e ao trabalho comunitário envolvendo a disseminação de modos 

mais acessíveis de cuidar da saúde. Como táticas para agir dentro da legalidade, sem as 

perseguições dos órgãos do governo representantes da saúde, atualmente, este exercício 

encontra-se na lista de registros de inventário concluído, sob o título de “Saberes Tradicionais 

sobre Fitoterapia – Rede Fitovida / Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.”
69

   

A questão que a Rede Fitovida reivindica - reconhecimento do conhecimento 

popular sobre uso de plantas medicinais como patrimônio imaterial - é uma 

estratégia de legitimação pela cultura, uma vez que esse reconhecimento não tem 

sido possível através de políticas públicas de saúde. (RODRIGUES, 2007: p.13)   

 

Recorrendo ao apoio estratégico de grupos organizados, também podemos elucidar a 

iniciativa do inventário do projeto Farmacopeia Popular do Cerrado, que engloba os diversos 

estados brasileiros que fazem parte deste bioma, e perceber nesta exemplificação de que 

modos as práticas populares se aliam, por vezes, ao associativismo para atingir o 

reconhecimento da utilização dos saberes herbários das plantas medicinais. O reconhecimento 

do “ofício de raizeiros e raizeiras no cerrado” atualmente encontra-se em processo de registro 

                                                           
69

 Esta informação pode ser verificada no site do IPHAN, na seção Inventários Realizados. Ver em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12310&sigla=Institucional&retorno=detalheInst

itucional    
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em andamento pelo IPHAN
70

.e junto a estas iniciativas, surgiram projetos de ideologia 

sustentável e autogestionadas, com a produção artesanal dos raizeiros e raizeiras destas 

regiões, surgindo uma marca de cosméticos naturais e farmácias comunitárias como medidas 

de preservação da “diversidade cultural e étnica”. (DIAS; LAUREANO, 2009: 16) 

 

(...) os conhecimentos tradicionais são, na maior parte das vezes, produzidos 

coletivamente, transmitidos e disseminados oralmente. Desse modo, a proteção dos 

direitos das comunidades sobre seus conhecimentos requer criatividade. Como as 

próprias comunidades reconheceram neste trabalho, os conhecimentos tradicionais 

não têm dono, têm herdeiros. (...) Esta foi a preocupação que motivou a Articulação 

Pacari a procurar os Ministérios do Meio Ambiente e da Cultura para que fosse 

avaliada a pertinência de registrar a Farmacopéia Popular do Cerrado no Livro de 

Registro dos Saberes, conforme previsto no Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000. 

(DIAS; LAUREANO, 2009: 40)  

 

Entre os obstáculos do trabalho, assim como no caso da Rede Fitovida, são relatadas 

como principais causas o que a articulação chama de “postura punitiva, ao invés de 

propositiva, da vigilância sanitária para com o trabalho dos grupos comunitários.” (DIAS; 

LAUREANO, 2009: 37) Ambos os casos se valeram do discurso de registro de bens 

patrimoniais para escaparem das questões da criminalização, reconhecendo e legitimando seus 

saberes tradicionais e buscando caminhos de diálogo entre as instituições de saúde e as de 

reconhecimentos legais do patrimônio cultural imaterial nacional.  

A partir dos exemplos destas articulações associativistas que fazem mediações entre a 

representação das culturas tradicionais e as políticas públicas, podemos observar maneiras de 

desvios táticos no caminho de uma produção independente, autogestionada, com propostas de 

diálogo com as instituições regulamentadoras do Estado, a fim de construir caminhos de 

inserção das práticas tradicionais orais nos pontos de debate a respeito da relevância da 

salvaguarda dos mesmos, e o caso dos saberes herbários, longe do discurso do embargo às 

medidas de saúde pública, mas como maneiras complementares de tratamentos, e como 

opções diversas que os indivíduos devem ter em relação aos cuidados em que elegem para si, 

como sujeitos de subjetivação e de arbítrio.  

 

 

                                                           
70

 Esta informação pode ser verificada no site do IPHAN, na seção Processos de Registro em Andamento. Ver 

em:  

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12454&sigla=Institucional&retorno=detalheInst

itucional.  
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As bolsas de mandinga no Brasil colonial: demonologia e feitiçaria no século XVIII 

 

PRISCILA NATIVIDADE DE JESUS

 

 

O estudo sobre as bolsas de mandinga  relacionado com  a atuação da Inquisição 

portuguesa na repressão contra crimes de  feitiçaria ganham atenção em nosso trabalho, pois, 

nos permite estudar  acerca do universo religioso e cultural daqueles que portavam e 

produziam as bolsinhas de mandinga no Brasil colonial, assim como, discutir a importância 

dos amuletos e o poder de seu conteúdo para aqueles que os usavam. Cabe ressaltar, que a 

utilização e crença nas bolsas de mandinga não estavam apenas entre a população negra 

colonial, encontrava-se também inserida entre a população de cor branca, mesmo que em 

menor proporcionalidade 

 Nosso estudo se desenvolve a partir da análise do caso de José Martins, negro livre, 

processado, julgado e condenado pela Inquisição Portuguesa por crime de feitiçaria 

relacionado ao porte de bolsa de mandinga.  Para a Inquisição, as bolsas de mandinga eram  

sinônimo de feitiçaria e demonologia, sendo assim, julgadas pelo poder e significado mágico 

que representavam perante seus usuários, assim como, pelo conteúdo que carregavam em seu 

interior, composto por elementos da igreja católica, cujos mais comuns eram orações, pedra 

D’ara, hóstias consagradas e sanguinhos. O amuleto também era capaz de reunir em seu 

interior elementos outras culturas. Deste modo, é interessante se pensar acerca do sincretismo 

religioso que se configurara a partir dos elementos que compunha as bolsas de mandinga.  

 

A origem das bolsas de mandinga no Brasil Colonial 

A utilização das bolsas de mandinga não consiste em práticas tipicamente coloniais. 

Sua origem está ligada a diversos povos da Europa e também da África. Porém, o termo 

mandinga está relacionado com o povo Mande, herdeiro do antigo império do Mali, 

localizado na Alta Guiné (África ocidental) próximo ao rio Niger. Contudo, as bolsas de 

mandinga que se estabeleceram no Brasil colonial possuíam características e peculiaridades 

que as tornavam diferentes das bolsas originais, européias e africanas. Pois, agregava em seu 

interior uma diversidade de elementos, tais como, hóstias consagradas, ervas pedra d’ara, 
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dentre outros que não faziam parte dos ingredientes das bolsas utilizadas pelos povos 

mandingas e católicos em Portugal.  

Embora as bolsas que se estabeleceram no Brasil colonial não possuíssem o caráter 

original das bolsinhas africanas, entende-se que a crença no seu poder era a mesma. Pois, seus 

usuários acreditavam no poder de proteção do amuleto, fato este que o tornava cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas que o utilizavam. Os povos mandingas eram mulçumanos e 

grandes comerciantes em sua região, por volta do século XVI exerciam um importante poder 

econômico e político na localidade. A prosperidade no comércio associada a outros fatores fez 

com que tais povos acumulassem riqueza e prestígio. A influência, o poder dos mandingas 

acabou por atrair adeptos ao islamismo, o que proporcionou o aumento desta crença na região. 

Vanicléia Silva Santos (2008) evidencia claramente em sua pesquisa intitulada “As Bolsas de 

Mandinga no Espaço Atlântico”, sobre os costumes e religião deste povo, permitindo 

entender sobre a difusão do termo mandinga no espaço Atlântico, sobretudo, os diferentes 

significados que o termo adquiriu perante a historiografia. 

Segundo Santos (2008), os mandingas costumavam se vestir de maneiras 

diferenciadas, com camisões trazendo consigo sempre amuletos de caráter protetor 

(denominados de nôminas pelos portugueses), e usavam vestimentas que os distinguia como 

adeptos do islã. Nas palavras de (SANTOS,2008,p,46), nôminas: “Tratava-se de uma bolsinha 

fechada dentro da qual eram colocados nomes ou retratos de santos, versículos de evangelhos 

e outras orações, pias para livrar as pessoas de tentações e livrar de outros perigos”.  

As bolsinhas de caráter protetor, utilizadas pelos mandingas, eram chamadas pelos 

missionários portugueses de nôminas. O objetivo da utilização deste amuleto era alcançar 

proteção contra os perigos e tentações. É possível, portanto, perceber semelhanças entre as 

nôminas e as bolsas de mandinga, sendo que no contexto do Brasil colonial, estas 

ocasionaram processos inquisitoriais, pois, eram interpretadas pela inquisição como feitiçaria 

e envolvidas em pactos diabólicos. Deduz-se que ambas tinham um objetivo em comum: a 

proteção contra os diversos perigos, contudo, apresentavam conteúdos diferenciados, embora 

de cunho religioso. 

Evidente que os elementos católicos, como hóstias consagradas, pedra d’ara, 

sanguinho e círio pascal, não faziam parte das nôminas na Guiné, mas compunham as bolsas 

de mandinga coloniais na América Portuguesa. Além dos elementos consagrados, é 

importante ressaltar que estas eram compostas por ingredientes específicos de acordo com a 

proteção desejada, como o chumbo, ervas, ossos de defuntos, dentes de jacaré, dentre outros. 

Diferentemente das nôminas, que continham também passagens do alcorão, as bolsas de 
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mandinga continham, além dos ingredientes citados, orações direcionadas para diversos 

santos, Deuses ou coisas\ seres que supostamente possuíssem poderes sobrenaturais. 

Entende-se que as bolsas de mandinga surgidas no Brasil colonial não teriam se 

originado de um único povo ou cultura especifica, sendo que sua constituição encontra-se 

ligada a diversos povos da Europa e também da África. Conforme apontado anteriormente. 

Assim, as bolsas de mandinga utilizadas na América Portuguesa, por possuir em seu interior 

os mais diversificados elementos de diferentes culturas, ganharam um caráter sincrético e 

particularmente colonial.  

 

As bolsas de mandinga: José Martins e as orações diabólicas  

José Martins tinha vinte e seis anos quando caiu nas teias da Inquisição Portuguesa.  

Após passar alguns anos preso na cadeia de Jacobina, no ano de 1752 foi entregue nos 

cárceres do Santo Ofício em Lisboa. Se tratava de um negro livre, morador do Sítio do 

Riachão (Jacobina-BA). Filho de pais falecidos, Leandro Martins e Josefa Nunes, ambos 

pretos forros. O réu alegou  não saber sobre sua naturalidade, bem como, a de seus pais,  

muito menos ter ciência  sobre quem foram seus avos paternos e maternos. Sabemos que a 

omissão de informações de familiares é comum entre os processados pela inquisição, deste 

modo, o réu estaria protegendo-os de futuras e possíveis perseguições por parte do Santo 

Ofício. 

José Martins foi acusado  de  feitiçaria e possuir pacto com o demônio por portar e 

vender bolsas de mandinga, as quais  atuavam como amuletos “mágicos”, capazes de proteger 

de males as pessoas que os usavam. Alegavam os portadores das referidas bolsas,  ser ela 

“boa para tudo”, capaz de proteger de inimigos, faca,armas de fogo e  para ser valente . Diante 

de tal eficácia as ditas  bolsinhas  ganharam  certa popularidade  e credibilidade no Brasil 

colonial, sendo  que  não apenas os negros buscavam a proteção das mesmas,visto que  os 

brancos também recorriam a sua ajuda . Sobre este assunto (Laura de Melo e Souza, 2009, 

p.279) nos diz que: “Foram elas a mais consistentes das manifestações de tensão por meio das 

práticas mágicas e feitiçaria. Foi ainda  a forma mais tipicamente colonial de feitiçaria no  

Brasil”.  

Para a autora o fato de ser as bolsas de mandinga utilizadas por diversas camadas 

sociais, embora fossem utilizadas em sua maioria por negros e escravos, seria  este um dos 

fatores responsáveis pelo seu sucesso  na colônia, outro motivo para a sua  popularidade  se 

deu pelo fato do amuleto  reunir hábitos culturais europeus, africanos e indígenas, sendo que  
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a combinação de tais hábitos culturais tornavam as bolsas de mandinga tipicamente 

sincrética.Talvez este último motivo  foi o que mais contribuiu para com o sucesso deste 

amuleto, pois o fato se reunir elementos de diferentes  culturas ao mesmo tempo em que não 

desprezava a cultura africana  foi capaz de tornar as bolsas de mandingas mais fortes e 

poderosa aos olhos dos seus usuários. 

Para a Inquisição, os referidos patuás eram sinônimo de feitiçaria e pacto demoníaco 

pelo poder e significado mágico que representavam perante seus usuários assim como, pelo 

conteúdo que carregavam em seu interior, composto por elementos da igreja católica,cujos 

mais comuns seriam orações  , pedra D’ara, hóstias consagradas e sanguinhos.  

As orações tinha o caráter de pedido, pois o desejo dos mandingueiros eram  também 

expressos a partir das orações, as quais na maioria das vezes eram direcionadas  para um ser 

supremo com poderes celestiais e sobrenaturais. Dentre eles, Deus, santos e elementos 

supostamente possuidores de poderes, a exemplo da pedra d’ara. Embora as orações tenha 

representado um dos elementos mais comuns dentre os ingredientes das bolsinhas, não 

representaram elas um conteúdo obrigatório.Assim, era muito comum escreverem orações 

para São Jorge , São Marcos, São Cipriano e até mesmo a pedra d’ara (altar móvel  de 

mármore, onde eram celebradas as missas) a fim de buscar proteção contra inimigos e outros 

perigos. 

Cada elemento contido nas bolsas tinha um significado consagrado sinônimo de poder 

e proteção. (Melo e Souza, 2009) aborda a função da pedra d’ara e do sanguinho nas bolsas. A 

pedra d’ara seria a representação do local sagrado onde acontecia a consagração do corpo e 

sangue de cristo representada nas missas pela hóstia e pelo vinho que eram consagrados sobre 

a pedra d’ara.Acreditamos ser por este fato que este  elemento se fizera necessário dentre os 

componentes das bolsinhas. Pois, ter consigo um pedaço do local que consagrou o corpo e o 

sangue de cristo representava uma maior proteção para os mandingueiros. 

O sanguinho se refere ao pedaço de pano com o qual é enxugado o cálice de vinho nas 

missas, esse ritual ainda se faz presente nas missas de nosso cotidiano, assim, o sanguinho 

enquanto um dos componente da bolsa de mandinga simbolizava o pano sagrado com 

resquício do  sangue de Cristo,tornando-se tão necessário e poderoso para afastar os perigos e 

males de quem quer que seja.Quanto a hóstia consagrada, por representar o corpo de Cristo na 

eucaristia, inferimos que a presença deste componente dava caráter definitivo, pois tinha a 

função de fechar o corpo do individuo que a usasse, ou seja, o proteger de perigos e males. 

Tais elementos compunham um conjunto de relíquias sagradas ao catolicismo que em 

alguns casos associados a outros componentes não católicos, tais como chumbo e ervas, 
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dentre outros e mesmo orações representaram componentes característicos das bolsas de 

mandingas  do Brasil colonial. Além dos ingredientes católicos contidos em sua maioria nas 

bolsas, estas ainda poderia  conter outros elementos peculiares de acordo com o objetivo  de 

proteção a ser alcançado pelo portador. Para ser valentes, proteger de inimigos, trovões, faca, 

ferro, arma de fogo e outras coisas mais. 

 Sobre isso, (José Pedro Paiva,1992,p.122) destaca  alguns exemplos de amuletos e 

conteúdos deste a partir de denuncias feitas no que se refere aos feiticeiros da diocese de 

Coimbra.O autor apresenta uma lista com o nome de  pessoas acusadas de feitiçaria ligadas 

aos amuletos protetores evidenciando o conteúdo e a proteção que cada um representava. No 

caso de Cecília que era moradora da freguesia de Angeja o amuleto era composto por um 

“solimão,rosalgar macho e fêmea,incenso, azougue e outras ervas não descriminadas”. 

 No que se refere ao amuleto possuído por Cecília ao que nos parece mesmo não sendo 

explicitado pelo autor é que a proteção que ela desejava estava ligada a doenças, podendo ser 

tanto da alma quanto da carne, a presença de ervas e incenso poderiam estar ligadas a isso, 

acreditamos ter o segundo elemento um maior valor no que se refere a cura espiritual ,poderia 

Cecília ainda  estar buscando proteção contra o mau de algum espírito. 

O segundo caso narrado por (Paiva,1992,p.124-5) traz a história de José de Oliveira 

que para não ser ferido possuía uma bolsa com osso de cabeça de sapo juntamente com uma 

oração aclamando socorro e proteção: “justo juis valeme, justo juiz socorreme assim como 

vos quebrastes as portas infernais, assim quebranteis os corações de todos os meus 

inimigos”(...). Conforme salientado anteriormente, as orações também faziam parte  dos 

conteúdos das bolsas , não com obrigatoriedade, mas seus escritos eram capazes de expressar 

mais nitidamente a função protetora do amuleto. 

Umas das testemunhas do processo de José Martins, Amorim da Cruz Ferreira, 

apontou em seu depoimento que nas bolsas pertencentes a José Martins , foram encontradas  

“escritos com palavras horrorosas” (orações). As quais foram anexadas  ao seu processo. Uma 

das orações contida em uma das bolsas  de  José Martins era   direcionada a pedra d’ara, 

sendo que  a outra, encontrada na bolsa com a qual o nosso réu foi surpreendido continha  o 

credo escrito ao contrário. 

Além de uma  oração, cada bolsa do réu  era composta por elementos católicos, tais 

como, pedra d’ara,  sírio pascal e hóstia consagrada retirada da própria boca na hora da 

comunhão. Como não bastava o conteúdo ser consagrado para tem maior poder, as bolsa eram 

colocadas  sob a pedra d’ara para serem elas totalmente consagradas, para tal eram as bolsas 

escondidas em baixo da toalha que cobria a pedra d’ara. Não seria esta uma invenção de nosso 
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réu , mas  tratava-se de uma tradição praticada por diversos mandingueiros a fim de 

consagrarem as bolsinhas aumentando a eficácia de seu poder de proteção. Nesse sentido,

 (Melo e Souza,2009,288) nos traz o exemplo de Manoel da Piedade, morador da 

Bahia, posteriormente Pernambuco acusado de feitiçaria por comercializar ingredientes de 

bolsas de mandinga. O réu alegou que “um dos ingredientes era certa oração que, para ter 

efeito, deveria ser colocada sob a pedra d’ara e, sobre ela celebrada três missas”. 

José Martins declarou usar a bolsa para ser valente e jamais ser ferido com ferro nem 

com arma de fogo, Matheus Pereira,escravo que comprou uma bolsa na mão de José Martins 

alegou trazer a bolsa para ser protegido de trovões, inimigos e perigos. Embora os elementos 

contidos no interior das bolsas fossem sagrados o que não especificava nitidamente a proteção 

desejada , visto que os elementos consagrados poderiam ser utilizados em quaisquer patuá  e 

com finalidade de atender qualquer graça, as orações contidas nas bolsas evidenciava o desejo 

do réu de ser protegido a todo custo por quem quer que  seja: 

 

Digo eu Antonio que o mar me dê as suas frotas, Jesus Cristo o seu poder, o minha 

pedra d’ara que no mar o fostes criada, em terra achada, em Roma confirmada, 

peço-vos e Rogo-vos pelas sete donzelas, e para sete comadres, e para sete casadas, 

e para os sete religiosos, e para os sete bispos, e para os sete arcebispos,sumos 

pontifícios não podem celebrar missa sem ti, peço-te e rogo-te pelos sete 

enforcados, pelos sete arrastados e por sete mortos a ferro frio  de valente que é 

barrabás, é satanás,  é califas, é lúcifer que é meu rei, meu duque, príncipe das 

minhas batalhas, vencedor do exercito, estes todos se achem no meu favor ,a 

socorro dos meus intentos  e a mim me tragam em ventos como soldado de 

campanha.( ANTT,Inq. de Lisboa,proc. n.° 508,fl.12). 

 

A oração direcionada a pedra d’ara como podemos observar tem como desígnio a 

proteção contra inimigos e para ser valente como informa o próprio réu no processo. Assim, 

ele pede a proteção para aqueles que ele julga estar a seu favor buscando retribuir tal proteção 

e favorecimento rogando por eles para que os mesmos continuem em seu favor. Podemos 

perceber uma antítese na oração, na medida em que na oração é evocado tanto o nome de 

Deus quanto o nome de satanás. A vontade de alcançar a proteção e o poder é tão necessária 

que o réu  expressa um apelo de proteção  para ambas as forças tanto do bem quanto do mal  a 

fim de que com mais êxito possa alcançar a proteção e poder.  

As bolsas de mandingas foram ganhando um caráter peculiar a cada caso e finalidade a 

ser alcançada pelo portador. A oração trazida acima revela-nos um modelo de oração com 

finalidade de proteção e valentia. Não sabemos a origem da oração encontrada  na bolsa de 

José Martins, todavia, sabemos que ela não foi particular a ele visto que ( Melo e Souza,2009) 

nos traz um exemplo da mesma oração encontrada na bolsa de uma mulher chamada Antonia 
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Maria na região de Pernambuco, contudo a oração expressava desígnio diferentes.Segue a 

oração: 

Pedra de Ara que no Mar foste achada, na terra consagrada, assim, como os bispos 

e arcebispos, frades e clérigos não podemos dizer missa sem ti, assim toda aquela 

criatura que em mim tocar , sem mim não possa estar  e me dêem quanto tiverem, e 

contem quanto souberem , e toda minha fazenda queiram comprar , e ninguém 

aonde estiver possa vender ,nem comprar. (MELO E 

SOUZA,Apud,ANNTT,Inquisição de Lisboa, n.1377.) 

 

Diante da comparação entre as duas orações compreendemos que as mesmas eram 

reinventadas, ou melhor, adequadas conforme a função protetora da bolsa. Assim, o início  de 

algumas orações acabavam por ser idênticas, porém, seu conteúdo muda no seu decorrer, 

tornando a oração mais específica ao desejo do seu portador. Deste modo, percebemos que as 

duas orações embora inicialmente tenham sido escritas de maneiras parecidas se diferenciam 

por expressarem desejos diferentes, sendo a primeira para ser valente e ter poder e a segunda 

direcionada para a conquistas de bens materiais, ou seja, para obter sucesso econômico, como 

alcançar êxito na venda de fazendas. 

No que se refere à segunda oração trazida em outra bolsa por José Martins se tratava 

do credo escrito ao contrario, além da oração a bolsa assim como a outra continha pedaços de 

hóstia consagrada e pedra de sírio pascal. A diferença entre as duas bolsa seria o conteúdo das 

orações e o material com o qual foram elas produzidas sendo uma de couro e a outra de tecido 

vermelho.Segue a segunda oração:   

 

Eterna vida é que, da carne a ressurreição, dos pecados a remissão, dos santos da 

comunicação, católica igreja da santa, santos espírito creio, e os mortos aos vivos 

alegrar vir a declarar de vinda sua esperando estavam já que poderes dos santos as 

almas o terceiro dia e ressuscitou, internos do saiu sepultado morto crucificado foi 

Pilatos de pontos poder no seu padeceu virgem Maria nasceu santo do Espírito 

para pelo concebido foi o qual senhor  nosso filho seu só um  Cristo Jesus  creio e 

da terra dos seos criador poderosos todo o poder  em Deus creio. (ANTT, Inq. de 

Lisboa, proc. n.° 508, fl.11). 

 

Como podemos observar, a oração não expressa um pedido de proteção ou de força e 

poder como a anterior, mas é notório que o mandingueiro portador da referida bolsinha 

buscava uma maior proteção. É possível perceber o caráter de proteção do patuá pelos 

ingredientes presentes em seu interior, tais como a hóstia consagrada. Mas qual objetivo teria 

aqueles que utilizavam orações de forma contrarias? Sobre isso (Melo e Souza, apud Mandrou 

,2009) diz que: “ a tendência de inverter os ritos da igreja constituía um dos traços ligados a 

intervenção do  diabo na vida humana”. Contudo, não podemos afirmar que José Martins 
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tinha realmente a intenção de evocar o demônio, ou se a estratégia de escrever o credo de 

maneira ao contrário seria uma forma de esconder ou disfarçar seu conteúdo.  Nem mesmo 

sabemos se teria sido José Martins quem escreveu a oração, provavelmente nosso réu não 

sabia ler nem escrever. Caso ele tivesse confeccionado a bolsa, possivelmente teria pagado a 

alguém para escrevê-la. Podemos, outrossim, contar com a hipótese de que o mandingueiro já 

tenha adquirido o patuá com seus ingrediente,incluindo a oração. Voltando para a questão do 

credo escrito ao contrário: Se os senhores inquisidores queriam de fato saber se José Martins 

possuía pacto com o demônio seria esta a prova de que ele realmente o fizera? 

 Embora o réu negasse o fato inicialmente durante os primeiros interrogatórios, 

posteriormente após várias admoestações e exames o réu acabara por confessar seu 

envolvimento com o demônio no exame datado de trinta de junho de 1755. O que teria feito 

com que o acusado mudasse seu depoimento? Teria sido as torturas? Ou teria sido apenas um 

delírio do réu? Segundo José Martins, no momento em que ele embarcou no navio a caminho 

para o cárcere inquisitorial, aparecera-lhe o demônio em figura de mestiço. Neste momento do 

interrogatório inquisitorial o réu descreve o demônio, como sendo mele “bastantemente gordo 

da cintura para cima e  possuindo uma boca da largura de um palmo”.  

 

O sincretismo e a demonologia das bolsas de mandinga  

 

A diversidade cultural dos escravizados trazidos de diferentes regiões da África teve 

uma grande contribuição para que a cultura africana fosse reinventada no Brasil colonial, pois 

tal diversidade permitiu aos africanos incorporar diferentes elementos das mais diversificadas 

culturas. Destarte, a recriação desta nova cultura atlântica se dava também através das bolsas 

de mandinga, estas sinônimo de heterogeneidade cultural e sincretismo religioso. Os escravos, 

em sua grande maioria, aceitavam o catolicismo como uma forma de sobreviver ao regime 

escravocrata. Para o clero e a elite colonial, as religiões de matrizes africanas eram sinônimo 

de feitiçaria e demonologia, tais práticas deveriam ser duramente combatidas através da 

Inquisição. 

Aceitar ao catolicismo era uma estratégia para não se tornar suspeitos de heresias aos 

olhos do clero pelo fato de já ser reconhecidos enquanto cristãos.Contudo, muitos negros 

ainda incorporavam elementos e crenças religiosas de sua cultura local ao catolicismo, sendo 

as bolsas de mandinga um exemplo disso. 

As bolsas de mandinga eram ainda um típico exemplo da incorporação de elementos 

do catolicismo com a religiosidade africana. Porém, para a Inquisição este amuleto 
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representava muito mais que uma crença religiosa, representava a personificação do demônio. 

O sincretismo era uma das faces do inferno. Para Mello e Souza: “Crenças africanas e 

indígenas viam-se constantemente demonizadas pelo saber erudito, incapaz de dar conta da 

afeição cada vez mais multifacetada da religiosidade colonial” Mello e Souza (2009, p, 278).  

Destaca-se aqui um exemplo de apropriação sincrética na África,  abordado por Santos 

(2008), em sua tese de doutoramento. A autora menciona um exemplo de um negro chamado 

Gaspar, que era cristão e também mulçumano e praticava os costumes desta religião, pois era  

sobrinho e herdeiro político do Sandeguil. Nas palavras da autora:  

 

Ele combinava sincreticamente os símbolos religiosos dos mulçumanos devido a sua 

situação de intermediário: dizia que levava escondido por baixo do camisão um 

rosário de Nossa Senhora para quem rezava porque queria morrer cristão. No 

entanto o Islã e as regras locais falavam mais alto. (SANTOS, 2008, p.201). 

 

O uso das roupas mulçumanas, assim como a inserção na religião, tornavam-se 

necessários, mesmo que aparentemente, pois se tratava de obedecer aos costumes locais. 

Todavia, a religião a qual Gaspar pertencia era o catolicismo. Nessa perspectiva, os negros 

africanos escravizados combinavam sincreticamente elementos da cultura religiosa católica e 

africana. De modo que, a partir das bolsas de mandinga, “o catolicismo se tornou um dos 

lugares privilegiados para a recriação das práticas mágicas africanas” (SANTOS, 2008, p.21), 

práticas estas que aos olhos da Inquisição eram diabólicas, portanto deveriam ser combatidas 

pela Igreja. 

O Brasil colonial foi constituído a partir do imaginário europeu, sendo classificado 

como uma terra demoníaca repleta de pecados e ausência de religião. A figura dos indígenas 

sem roupas, o politeísmo presente na cultura indígena expressavam fortemente a demonização 

da colônia. Com a vinda dos africanos, a demonização do Brasil não poderia mais ser 

explicada através dos indígenas visto que, a partir dos africanos, o demônio se manifestava 

com maior nitidez. Pois, não mais se tratava se índios sem religião, indecentes e ingênuos, 

mas de negros feiticeiros, invocadores de demônios, que exerciam práticas típicas de seus 

países que iriam contra a santa fé católica. Portanto, representavam um maior perigo para a 

sociedade clerical. 

O regimento do Santo Oficio de 1640 tinha um livro especial para tratar das penas 

aplicadas àqueles que usassem de feitiçaria, tais crimes eram tratados no título XIV do livro  e 

III, “Dos feiticeiros, sortilégios, adivinhadores, e dos que invocam o demônio, e tem com ele 
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ou usam de arte da astrologia judiciária”. (Regimento do Santo Ofício dos Reinos de Portugal 

[1640]. 

Quanto à penalidade aplicada aos acusados de feitiçaria, o confisco de bens era uma 

delas e, se o réu negasse o delito e este fosse comprovado, seria excomungado pela Igreja e 

levado ao auto de fé com corocha de na cabeça com rótulo de feiticeiro. Em caso do réu 

confessar-se culpado, reconhecendo suas culpas e pedindo perdão, era degredado e poderia 

ser açoitado, contudo, seria novamente aceito no seio da Igreja.  

Por ter reconhecido suas culpas, José Martins teve como sentença o degredo e açoites, 

e foi novamente aceito no seio da Igreja. Todavia, o réu deveria assinar um termo prometendo 

ser fiel aos mandamentos da Santa Madre Igreja. Seria esta a antepenúltima parte do processo 

intitulada “Abjuracam de vehemente”, localizada logo após a sentença e antes do termo de 

segredo (documento em que o réu promete guardar segredo sobre a sentença e tudo que se 

passou no cárcere inquisitorial enquanto estivera preso). O trecho abaixo se refere a 

“Abjuracam de vehemente” de José Martins. 

 

Eu, Jose Martins, que presente estóis perante vós senhores inquisidores juro nestes 

santos evangelhos, que tenho minhás mãos, que de minha própria, e livre vontade 

anathematizo, e aparto de mim toda a espécie de heresia,e apostasia, que for, ou se 

alevantar contra a nossa santa fé católica, e se apostólica, especialmente estas que  

ora em minha sentença me foram lidas , as quais aqui hei por repetidas, e 

declaradas, que me houvestes por divinamente suspeito na fé: e juro de sempre ter,  

e guardar a santa fé cathólica, que tem, e ensina a Santa Madre Igreja de Roma 

(...). (ANTT, Inq. Lisboa, fl. n°111) 

 

Como é possível observar o fragmento acima expressa o comprometimento de José 

Martins em seguir e respeitar os mandamentos da Igreja, e afastar-se de toda a heresia e ou 

qualquer prática contra a santa fé católica. A “Abjuracam de vehemente” era a promessa do 

réu de se manter nos limites da Igreja e da fé. Em caso de desobediência das leis da Igreja, ou 

qualquer outro crime conta a fé, o réu poderia retornar aos cárceres do Santo Ofício e sofrer 

nova sentença.  

O processo de José Martins, assim como qualquer outro processo inquisitorial, se 

findou com a sentença do réu, não deixando outras informações acerca do cumprimento da 

pena ou destino do condenado após “o bater do martelo sentencial”. Certamente José Martins 

não mais saiu dos limites da Igreja e se saiu jamais foi descoberto, pois não existe outro 

processo contra ele ou qualquer outro dos três mandingueiros envolvidos com ele na trama 

das bolsas de mandinga. Não se localizou indícios ou qualquer informação sobre o destino do 

réu após a sentença, mas apenas a certeza de que a bolsa de mandinga não foi capaz de livrar 

José Martins dos perigos de cair nas malhas da Inquisição portuguesa. 
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FONTE: ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Inquisição de Lisboa, processo 

nº 508. 
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Introdução 

  

 As cidades tiveram origem a partir do momento em que o ser humano gerou condições 

de se estabelecer em um determinado local e produzir seu próprio alimento. Essa condição 

deu origem as primeiras vilas e posteriormente as primeiras cidades. É preciso compreender 

que as cidades, a partir do advento do Capitalismo, não conseguem viver isoladas, pois 

necessitam de constantes movimentações de pessoas e de mercadorias.   

As discussões geográficas na dimensão urbana, em torno do conceito de região, 

requerem uma atenção redobrada, pois ainda não existe um acordo literário marcante sobre o 

que define uma unidade regional. Dessa forma, é preciso instaurar na metodologia utilizada 

sempre uma visão totalitária, buscando reunir concepções diversas que promovam um estudo 

mais completo. 

 As redes urbanas sempre foram conhecidas pela forma articulada de ligações entre as 

cidades dentro da mesma região, ou até mesmo, ultrapassando esses limites. Essas ligações se 

materializaram através dos fluxos e fixos, de modo que ambos têm papéis distintos, porém 

que caminham em consenso e harmonia para condicionar uma maior articulação.  

Este trabalho está sendo desenvolvido no âmbito das discussões do Grupo de Pesquisa 

Recôncavo: Território, Cultura, Memória e Ambiente. A pesquisa visa investigar a influencia 

dos meios de transporte na formação da rede urbana do Recôncavo Baiano. O sistema 

mercantil, estabelecido no período colonial, condicionou as possibilidades para as primeiras 

articulações entre as cidades. No intuito de atingir os objetivos propostos, os procedimentos 

metodológicos foram divididos em duas etapas. Primeiramente, foram realizadas as leituras de 

autores clássicos e contemporâneos, com posterior construção de fichamentos e resenhas. No 

segundo momento, os dados levantados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
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IBGE e na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI foram 

processados na base cartográfica do Geoprocessamento, sobretudo o software Terra View. 

 A pesquisa identificou três momentos principais na organização da Rede Urbana do 

Recôncavo, nos quais as cidades sofreram mudanças estruturais. Daí a necessidade de refletir 

sobre as influências nestas transformações para a organização espacial ocorrida na região em 

estudo. 

 

Formação da rede urbana do recôncavo 

 

 A Região do Recôncavo Baiano tem sido palco de diversas formas de delimitação, ou 

seja, existem várias classificações com quantitativo de municípios diferenciados. Isso ocorre 

em função da complexidade existente acerca do conceito de região, pois há intensa 

dificuldade no estabelecimento de parâmetros para delimitação regional. Dessa forma, este 

trabalho está baseado no fluxo de transporte e de comunicação para explicar a expansão do 

conjunto de cidades no processo de organização da rede urbana do Recôncavo Baiano. 

A discussão sobre o Recôncavo Baiano constitui um desafio para os pesquisadores 

contemporâneos. De acordo com SANTOS et al (2013), a primeira referência conceitual do 

Recôncavo Baiano está baseada nos trabalhos realizados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística que, ainda no início do século XX, se fundamentava na Geografia 

Clássica e adotava critérios predominantemente físicos. Os referidos autores argumentam que 

a ideia inicial de Recôncavo veio logo após a Segunda Guerra Mundial e baseava-se, 

sobretudo, em características geomorfológicas e geológicas. As diferentes concepções 

adotadas sobre a temática destacam inúmeras nomenclaturas, tais como Recôncavo 

Canavieiro, Fumageiro, Pesqueiro e do Petróleo, entre outras. Com isso, a delimitação desta 

região acaba por ser tarefa difícil, em função dos interesses de quem a regionaliza. A maioria 

das classificações existentes acaba por separar ou às vezes agregar municípios que se 

encontram ao entorno da Baía de Todos os Santos, com fortes tradições socioeconômicas, a 

exemplo de Salvador, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro, Nazaré e Jaguaripe.  

No intuito de melhor explicar a atual formação da rede urbana do Recôncavo, 

convém lembrar que SANTOS (1958), após criticar a classificação existente propôs uma rede 

urbana que extrapolou os limites convencionais e inseriu municípios como Feira de Santana e 

Alagoinhas, localizados em áreas mais distantes. De acordo com essas referências e calcado 

nas mutações territoriais ocorridas ultimamente, principalmente nos sistemas de transporte e 
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comunicação que concordamos com as ideias de SANTOS et al(op. cit.), para adotar o 

conjunto de municípios representados pela figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O Recôncavo Baiano é a região de ocupação mais antiga no Brasil e foi palco das 

primeiras investidas do território, por parte dos portugueses, sendo também a primeira região 

a formar suas bases locais e constituir seu circuito produtivo. Esta região foi pioneira na 

formação das primeiras cidades baianas e posterior formação da rede urbana. 

No período colonial, o litoral brasileiro era basicamente recoberto de Mata Atlântica 

nativa. Esse bioma é, por excelência, de difícil acesso por ser de mata muito densa e fechada. 

Além disso, o perigo de ataques de animais dificultou as ações do colonizador. Entretanto, 

pelo fato do Recôncavo dispor de vários rios, desaguando na Baia de Todos os Santos, 

possibilitou o processo de interiorização por várias direções o que permitiu que a Bahia 

começasse a ser desbravada pelos portugueses. 

Segundo Costa Pinto (1997), o Governo Português investiu na produção da 

monocultura de cana-de-açúcar, como forma de instalar a colonização em território brasileiro. 

Dessa forma, essa produção almejava meios para dar sentido ao investimento. Assim, foi 

instaurada uma estrutura regional de processamento da matéria-prima em açúcar, por meios 

dos engenhos da época. Essa organização deu origem às primeiras vilas no Recôncavo e foi, 
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Fonte: Elaborado por  Miguel Santos ,  com base no IBGE, 2012.
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efetivamente, o primeiro grande propulsor de regionalização e formação da primeira rede 

urbana nacional. 

A produção de cana se estendia por todo litoral da Bahia e, no Recôncavo, se 

concentrou mais especificadamente nos municípios de Santo Amaro, São Francisco do Conde 

e Saubara, nos solos tipo Vertissolo (SEI, 2013). Essa estrutura foi responsável pela 

regionalização daquele espaço e, mais tarde, seria palco de  intenso contraste com a produção 

industrial. Aliado a isso, havia a produção monocultora de fumo na região da Zona da Mata. 

Barickman (2003) aponta as similaridades com a produção de cana, haja vista que se 

caracterizavam como um sistema agrário excludente e agroexportador. As principais cidades 

desse contexto eram Cruz das Almas, Cachoeira, Maragogipe e São Felix, sendo as duas 

últimas sedes de importantes indústrias de charutos da época: Suerdieck e Dannemann, 

respectivamente.  

Para que essa produção ganhasse sentido e continuasse a se desenvolver, era preciso 

uma adaptação espacial que sustentasse todo o escoamento. A localização privilegiada, sendo 

composta por tabuleiros costeiros e pré-litorâneos, além de uma vasta rede de rios, permitiu 

ao Recôncavo Baiano avançar na navegação fluvial. Dessa forma, os engenhos de cana e as 

plantações de fumo, bem como as indústrias, se localizavam sempre às margens dos rios 

(ARAUJO, 2000).  

Em seu trabalho de dissertação de mestrado Bomfim (2006) registra a criação das 

primeiras vilas e cidades do Recôncavo. Segundo a autora, no século XVIII surgiram duas 

novas vilas, ambas em 1724, Santo Amaro da Purificação e São Bartolomeu de Maragogipe. 

No final do mesmo século, se juntam a esse grupo mais 4 novas cidades, sendo elas São 

Francisco do Conde, Cachoeira, Santo Amaro e Maragogipe. Portanto, o Recôncavo passou a 

contar com oito municípios: Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, 

Maragogipe, Jaguaripe, Nazaré das Farinhas e Aratuipe (BOMFIM, op.cit.) 

Os principais canais fluviais no Recôncavo eram o Rio Paraguaçu, o Rio Subaé e Rio 

Jaguaripe. Esse último sustentava o escoamento da produção diversificada da região. A 

porção mais Sul do Recôncavo se especializou em sistema produtivo baseado na produção de 

farinha de mandioca, animais de pequeno porte, frutas, verduras, legumes, café e cacau. A 

cidade primaz era Nazaré das farinhas, que se tornou grande produtora de farinha 

(BARICKMAN, 2003). 

Assim, o ir e vir de cargas e também passageiros entre as cidades do Recôncavo e 

Capital foi feito hegemonicamente pelos saveiros. As águas calmas e os regimes de ventos, 

quase sempre ideais para a navegação à vela, viabilizaram essa integração. O pequeno número 
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de estradas vicinais, ainda em situações precárias, servia de ligação entre a propriedade rural e 

os portos, processo feito por intermédio da tração animal, no transporte de pessoas e 

mercadorias interagindo com os saveiros. 

De maneira bem simples, as mercadorias eram produzidas em localidades mais 

interioranas, sobretudo em municípios como Amargosa, Gandu, Laje e Ubaíra. Daí, caso a 

propriedade fosse próxima ao leito de rios navegáveis, seguiam direto para os saveiros, com 

destinos às cidades portuárias. Do contrário, existia uma escala, por meio de carros de boi e 

tropas de burros, com destinos aos locais de escoamento mais próximos. 

Com isso, as cidades situadas em áreas de portos fluviais se constituíram como as 

centrais no bojo da hierarquia urbana da época. Toda produção mais interiorana era destinada 

para esses lugares, os quais concentravam a circulação de capital, mercadorias e pessoas, além 

de atrair investimentos externos. Assim, com a migração de pessoas, o aumento da 

urbanização e a facilidade de localização constituíram a centralidade de cidades como 

Cachoeira, São Felix, Santo Amaro, Maragogipe e Nazaré.  

No entanto, essa conjuntura espacial, a partir do século XIX, iria apresentar reais 

transformações em suas bases. O Recôncavo foi palco de intensas transformações no sistema 

urbano e nos fluxos que vieram reorganizar as cidades na rede urbana.  

 

Inserção das redes técnicas e as implicações na organização das cidades 

  

 O espaço é fruto das interrelações entre os seres humanos e destes com o meio. Por 

essa linha, compreende-se que a formação e organização de uma região dependem dos 

agentes que atuam nos processos de produção e reprodução espacial, de modo que a ação 

destes é relevante.  Vale também destacar a importância dos agentes externos que emitem 

reflexos na organização regional, ou seja, eventos em escala macro podem interferir no 

contexto micro de uma região. 

 Os três primeiros séculos de colonização foram significativos para o crescimento do 

Recôncavo, pois o sistema monocultor e agroexportador interagia com o mercado 

internacional e com o sistema mercantil estabelecido. A região havia se tornado o centro 

econômico do Estado da Bahia e detinha a organização de uma rede urbana bem articulada até 

o momento. Apesar das condições precárias, em muitos casos, porém, no contexto mais 

amplo, o Recôncavo tinha totais possibilidades de continuar a se expandir.  

 Como reflexos da tecnologia produzida na Primeira Revolução Industrial, a qual se 

destacou pelo surgimento da energia a combustão, houve a instalação de uma malha 
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ferroviária no Recôncavo Baiano. De início, os trens serviram para integrar ainda mais no 

território, pois trouxeram consigo uma maior velocidade no escoamento, sem contar que, 

como aponta  Araujo (2000, p. 13) “cidades e vilas cresceram às margens dos trilhos”, figura 

2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Malha ferroviária do Estado da Bahia 

Fonte. PEIXOTO (2013) 

 

Conforme o mapa, o Recôncavo recebeu influência da Rodovia Central da Bahia, que 

vinha de Minas Gerais e seguia até o Sertão e da Trans Road Nazareth, que ligava a cidade de 

Nazaré, passando por Santo Antônio de Jesus,  até alcançar Jequié, no Sudoeste do Estado. 

Segundo Zorzo (2003), a Central da Bahia contribui, sobremaneira, para maior integração 

entre o Sertão e os postos fluviais da época, pois facilitaram o escoamento dos produtos do 

sertão e do gado do semiárido. Por outro lado, a autora também chama a atenção para as 

primeiras interferências na hierarquia urbana, haja vista que a ligação ferroviária entre Feira 

de Santana e Cachoeira fez com que os produtos de Feira fossem destinados ao porto de 

Cachoeira, retirando a função de monopólio na comercialização desses produtos, exercida até 

então por Santo Amaro. 

Para Bonfim (2006), a estrada de ferro de Nazaré, construída entre 1868 e em 1875, 

serviu para integrar ainda mais o Sudoeste Baiano e os municípios do Vale do Jiquiriçá. A 

ferrovia se estendia de Jequié, passando por todo vale, com uma extensão até Amargosa, e 

destinando-se até o porto de São Roque do Paraguaçu. Essa estrada de ferro foi responsável 

pelo escoamento da produção de café do Vale e facilitou a integração com os municípios mais 
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a Sul, como Gandu e Teolândia. Vale lembrar que essa ferrovia começou a desenhar a 

centralidade de Santo Antônio de Jesus, pois transformou a cidade em um importante centro, 

Segundo a autora,  

 

Os núcleos iniciais de povoamento desenvolveram uma certa organização da 

rede urbana no Recôncavo. A ferrovia veio sobrepor a rede já existente, sem 

qualquer interligação, de modo que seu trânsito contribuiu integralmente na 

valorização dos respectivos portos iniciais, onde as mercadorias sofriam 

transbordo antes de chegarem a Salvador. As linhas de trem fortaleceram um 

arcabouço urbano hierarquizado, sob o comando de Salvador, como meio de 

transportes de viagens mais rápidas e rentáveis, representando assim o 

progresso (BOMFIM, 2006, p. 39) 

 

 A ferrovia veio para fortalecer o sistema mercantil estabelecido, pois amenizou os 

problemas das estradas de barro e valorizou a navegação de cabotagem. Entretanto, o século 

XX guardava mudanças decisivas na estrutura da rede urbana do Recôncavo, pois traria 

consigo a introdução de agentes que influenciaram significativamente na historia do país e da 

Região. 

 O Recôncavo assistiu a queda brusca dos preços internacionais do charuto e do açúcar, 

de modo que veio a quebrar com o sistema agrário implantado, pois os produtores ficaram 

inseguros com as oscilações do mercado. A expansão da extração de petróleo no Recôncavo 

Norte desestruturou, também, a produção de cana na região (BRITO, 2008).  O modelo 

agrícola implementado no Recôncavo era muito perigoso, pois tinha como base a economia 

externa, na qual a produção se concentra em um único produto e os lucros não ficavam no 

lugar. O território funciona apenas como produtor e a comercialização ocorria em outros 

locais.  

Nessa perspectiva, a economia passou por outros processos de reorganização, onde a 

rede urbana se reconfigura. Arregimentado a isso, o Brasil vivenciava um processo tardio e 

acelerado de industrialização, em função das politicas de substituição de importações que 

vinham sendo implantadas. Para que esse investimento se consolidasse, o Estado precisava 

dar sentido a dinâmica industrial e melhorar os sistemas de transporte e de escoamento da 

produção industrial, figura 3. 
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Figura 3. Rodovias no Recôncavo Baiano 

Fonte. PEIXOTO (2013) 

 

De acordo com o mapa, o território brasileiro foi banhado por uma intensa malha 

rodoviária que articulou as mais diferentes regiões e com o Recôncavo não foi diferente. 

Entende-se isso a partir da seguinte ideia: “as rodovias tornaram-se um dos principais 

instrumentos para a formação de um mercado nacional unificado e para a circulação exigida 

pela divisão territorial do trabalho que se esboçou nas próximas décadas” (ZORZO, 2003, 

p.333). Dessa forma, compreende-se que as rodovias serviram para ligar o Nordeste com a 

zona industrial do Sudeste do País.  

 

Zorzo (2003) ainda pontua que:  

 

A centralização da produção e a tendente unificação técnica e 

organizacional das infra-estruturas resultam na constituição de sistemas de 

engenharia articulados com o nível nacional. Nesse contexto, as estradas de 

rodagem foram escolhidas como principal meio para a realização dos fluxos 

de mercado e pessoas no país. Caberia a ela, integrar as zonas de fraco 

povoamento e produção para constituir um mercado unificado comandado 

por São Paulo. O resultado foi a formação da rede rodoviária nacional por 

meio da articulação das redes municipais e estaduais com os grandes eixos 

rodoviários federais (ZORZO, 2003, p. 334). 

 

 Assim sendo, o Recôncavo apresentou, em função da desarticulação do sistema 

produtivo e da introdução do transporte rodoviário, mudanças na organização da hierarquia 

urbana. Com as estradas de rodagem, o escoamento via Baia de Todos os Santos perdeu 
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sentido, pois o transporte através de caminhões era mais rentável e rápido para os produtores. 

Dessa forma, os saveiros perderam importância e Salvador foi virando as costas para as 

demais cidades do Recôncavo.  

 As ferrovias foram sendo desarticuladas, pois enquanto as rodovias integravam todo o 

território, o transporte ferroviário ligava apenas uma região a outra e as áreas no caminho dos 

trilhos. E mais, por ter sido implantada por diversas empresas aqui no Brasil, as linhas de trem 

não eram compatíveis umas com as outras, portanto, impossibilitou a formação de elos entre 

as ferrovias. Assim, a supremacia das rodovias na região era cada vez mais estabelecida e a 

hierarquia urbana se desestruturava.  

 As cidades portuárias, outrora centrais na região, perderam espaço para as cidades 

localizadas nos grandes entroncamentos rodoviários, pois era nessas regiões que se 

concentravam a comercialização da produção. Assim, Cachoeira, Maragogipe, São Felix e 

Nazaré cederam espaço, sobretudo, para Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas, que 

passaram a fazer parte do conjunto das cidades mais importantes da Região. 

 Nos últimos anos, o Recôncavo passou a apresentar uma nova configuração urbana. O 

sistema mercantil que se fechava no diálogo com Salvador e posteriormente com a Europa 

abriu espaço para novos diálogos dentro da própria rede urbana e, mais recentemente, com 

novas regiões do estado. Atualmente, tem-se notado um Recôncavo mais dinâmico e com 

interferência de novos fluxos como ampliação das vias de transportes, Internet, celulares e 

outros.  

 Com a nova configuração da rede urbana e, sobretudo, com a instalação de  novos 

agentes no território, tem-se notado um Recôncavo diferente do período colonial, quando o 

sistema mercantil via Baia de Todos os Santos era hegemônico.  

 A dinamicidade dentro da própria rede urbana aponta para o aumento da zona de 

influência de Santo Antônio de Jesus (SANTOS, 2002). A cidade se tornou o centro da 

economia da região, é o local para onde vão os produtos da agricultura familiar (Feira livre), 

onde está o comércio da região, as principais indústrias, os serviços públicos a nível regional 

como SAC e INSS e universidades, com maiores ofertas de emprego, entre outras aspectos 

que fortalecem a sua centralidade.  

 A figura 4 comprara o número de empresas entre alguns municípios estudados. Santo 

Antônio de Jesus aparece entre os de maior contingente, seguido por Valença e Cruz das 

Almas e os munícipios da Região Metropolitana de Salvador. Essa hegemonia de Santo 

Antônio de Jesus e das cidades vizinhas citadas se justifica na localização espacial, pois essas 
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três cidades foram muito favorecidas com a instalação das rodovias e passaram a ser destino 

de atração de investimentos de empresários, figura 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição do número de empresas nos municípios do Recôncavo Baiano 

Fonte. PEIXOTO, 2013. 

  

 A partir da análise do mapa, verifica-se o fortalecimento das funções desempenhadas 

por Santo Antônio de Jesus. O município acaba inibindo o crescimento das cidades vizinhas, 

de modo que, sobretudo, Dom Macedo Costa, Muniz Ferreira, São Miguel das Matas e 

Varzedo, não conseguem crescer,  pois SAJ atrai todos os investimentos da região. No caso de 

Valença isso não tem tanta intensidade, pois as cidades vizinhas são fortalecidas pelo turismo 

na região e no caso de Cruz das Almas, ainda dispõe de uma economia sólida que consegue se 

proteger quanto à força da geração das atividades terciárias de Santo Antônio de Jesus. 

 São vários fatores que caminham no sentido de promover a centralidade deste 

município, entretanto, acredita-se que a feira livre acaba por desempenhar um importante 

papel. Esta atividade funciona como maior intensidade as quartas, sextas e sábados e recebe 

pessoas oriundas de outras cidades, durante todos os dias. Os agricultores familiares da região 

têm a feira livre como um ponto de comercialização a nível estadual, pois esse espaço 

Número.  de empresas
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funciona, em muitos momentos, como um entreposto comercial. Feirantes de todas as partes 

vêm comercializar seus produtos e, geralmente, os compradores são pessoas de outras cidades 

que vem até SAJ em busca de comprar ou vender algo (SANTOS, 2002). Dessa forma, a feira 

livre local acaba se tornando um verdadeiro centro de distribuição, influenciando 

principalmente as cidades que estão ao seu entorno, figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Região de influência da feira livre de Santo Antônio de Jesus no Recôncavo Baiano 

Fonte. PEIXOTO (2013) 

 

 O mapa evidencia o raio de alcance da feira livre e explica os motivos que fazem a 

mesma crescer tanto. A boa localização, aliada a essa atração de compradores de outros 

lugares, faz com que a referida atividade polarize e organize o espaço no Recôncavo. Além 

disso, a feira livre de Santo Antônio de Jesus detém o monopólio da comercialização de 

alguns produtos, como é o caso da farinha. Assim sendo, a produção é destinada para lá, 

fazendo com que a circulação de pessoas e de mercadoria transcenda os limites municipais. 

 O resultado dessa dinamicidade é a explosão comercial, pois de qualquer forma a feira 

livre interage com o comércio em geral. Assim, Santo Antônio de Jesus tem crescido cada vez 

mais, porém necessitando de medidas urgentes que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento. A carência do lazer, a expansão da periferia, com modos de vida precários e 

o caos no trânsito são apenas algumas evidências desta realidade. 
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Considerações finais 

 

 A presente pesquisa buscou realizar uma discussão acerca da importância dos meios 

de transporte na organização da rede urbana do Recôncavo Baiano. Priorizou-se a reflexão 

sobre as principais mudanças no sistema de escoamento da produção e de transporte, fazendo 

uma síntese do período colonial até a contemporaneidade.  

A pesquisa revela que desde os tempos do sistema mercantil, baseado na navegação de 

cabotagem,  adquiriu forte hegemonia com o modelo agrícola agroexportador. Os saveiros se 

estabeleceram e desenvolveram papel importante no transporte de fumo, farinha e açúcar no 

Recôncavo até a capital, via Baia de Todos os Santos, pois estas eram as produções mais 

expressivas para a época. 

 Posteriormente, com a instauração das ferrovias e rodovias, a região assistiu a 

desestruturação dessa organização espacial, a partir da quebra do sistema agrário e de seu 

respectivo meio de escoamento. Os saveiros perderam a hegemonia e deixaram de fazer parte 

dos planos econômicos da região. 

 Com a ascensão do sistema viário, baseado nas rodovias, o foco saiu das cidades 

portuárias e passou para as cidades localizadas nos principais entroncamentos rodoviários. Foi 

nesse cenário que cidades como Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Alagoinhas e 

Vitória da Conquista passaram a ter papel importante na Rede Urbana do Recôncavo 

apresentada anteriormente. 

 A realização deste trabalho possibilitou compreender os eventos que levaram a 

configuração atual das cidades no Recôncavo Baiano. Buscou-se despertar no leitor, 

sobretudo morador desta região, uma visão crítica acerca da expansão atual da rede urbana, no 

intuito de melhor refletir sobre as futuras trajetórias de desenvolvimento.  
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O Combate dos Soldados das Espadas de Fogo: A Tradicional Guerra de Espadas de 

Cruz das Almas-BA 

 

WILLIAM SODRÉ

 

 

Um pouco da história das “espadas” 

 

As espadas de fogo
71

 ou somente espadas como é conhecida no Recôncavo Baiano 

data de uma origem distante dos dias atuais.  Está vinculada a comemoração dos festejos 

juninos que têm sua origem nos meios rurais onde a população que estava diretamente ligada 

a terra, pelo desenvolvimento da agricultura de subsistência, saudava os elementos da 

natureza através de cânticos e danças em comemoração a fartura da colheita para esta 

população. 

 Segundo Moacir Carvalho (2009, p.10)
72

 as festas juninas, dedicadas a São João 

Batista, é uma celebração de caráter religioso, em que se celebram também São Pedro e Santo 

Antonio. A festa como conhecemos hoje em dia teve sua origem no século IV em países 

católicos da Europa, mais especificamente da Península Ibérica, trazida pelos colonos de 

Portugal e difundida no Brasil onde o culto aos santos é um dos mais antigos e populares no 

país. 

Carvalho ainda afirma que no contexto das festas juninas, as espadas vieram para o 

Brasil no século XVIII com nome de “bichas de rabear” e “busca-pés”, devido aos 

movimentos que faziam no chão e das consequências que deixavam nas ruas. As espadas 

foram trazidas pelos portugueses que tinham o intuito de se divertir com elas e logo foram 

difundidas entre os indígenas, assim a prática de soltar espadas foi se ampliando em todo 

Brasil. Carvalho (2009)
73

 relata sobre a prática. 

 

A Guerra que presenciamos atualmente é resultado mais direto de transformações 

ocorridas ao longo do tempo e caracteriza-se pela disputa galhofeira entre grupos, 

visando o controle de determinado espaço, utilizando-se para tanto um artefato 

pirotécnico, a Espada. (CARVALHO, 2009, p.45) 

                                                           
 Graduado em Licenciatura Plena em História Pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus V. 
71

Espadas de fogo – fogos de artifício feitos de bambu, pólvora e barro que emitem um barulho semelhante ao 

rojão e solta uma labareda de fogo. 
72

 CARVALHO, Moacir. Brincando com Fogo: Origem transformações da Guerra de Espadas em Cruz das 

Almas. V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 27 a 29 de maio de 2009. Faculdade 

de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 
73

 CARVALHO, Moacir. Já citado. 



126 

 

 

Porém, no inicio do século XX, as espadas desapareceram em quase todo Brasil 

devido à propagação de outras manifestações culturais de maior repercussão, como o carnaval 

e as micaretas, que estão presentes em quase todo Brasil. As espadas, como outras formas 

tradicionais de manifestações culturais, deixam de existir em grande parte, devido às 

mudanças do contexto social e econômico em que estão inseridas podendo ocorrer também 

pelo não interesse dos seus representantes e governantes ou mesmo pela descaracterização da 

manifestação. Sobre esta questão, Giddens destaca que “A ordem social moderna passou a 

existir em um contexto de ruptura com o passado” Giddens ainda reforça que (...) a difusão da 

produção capitalista extirpou muitas das comunidades e dissolveu muitos costumes e práticas 

locais” (GIDDENS,1996, p.296)
74

. Assim no que se refere às espadas, estas resistiram apenas 

em alguns municípios nordestinos, como Estância em Sergipe, Senhor do Bonfim, São Félix e 

Cruz das Almas na Bahia, cidades nas quais os festejos Juninos se destacam como principal 

manifestação cultural, onde as espadas, bem como a guerra de espadas se colocam como o 

grande ápice dos festejos. 

O artigo em tela centralizará a cidade de Cruz das Almas pela representatividade e 

tradição das espadas, bem como da Guerra de Espadas
75

 na cidade, considerada uma tradição 

na cidade. 

 

A Cidade de Cruz das Almas e a tradição das espadas 

 

Cruz das Almas é uma cidade do interior da Bahia, situada a 152 km de Salvador, 

Localizada no Recôncavo Baiano. Conforme Alino Matta Santana (1997, p.25)
76

, Cronista 

Escritor e Memorialista da cidade de Cruz das Almas, declara que o marco inicial da história 

do município foi o fincamento da cruz de madeira no ponto mais alto do planalto 

cruzalmense, localizada nas proximidades onde está edificada a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Bonsucesso, por tropeiros vindos do sertão com destino a São Felix e Cachoeira e 

que no local paravam para descansar e orar pelas almas, nas suas idas e vindas transportando 

mercadorias, começou assim a surgir a célula original daquilo que viria a ser a Cidade de Cruz 

das Almas. 
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A Guerra de espadas na cidade de Cruz das Almas, bem como a confecção das espadas 

historicamente no São João ocorreu como uma forma de incrementar os festejos juninos, pois 

estes eram tradicionalmente festejos relativamente familiares e domésticos, festejos estes que 

se resumiam às visitas pelas casas e às danças em volta da Fogueira.  

A Guerra de Espadas no Recôncavo Baiano ganhou uma maior repercussão na cidade 

de Cruz das Almas, devido aos festejos juninos na cidade, que ao longo dos anos tomou 

proporções maiores com o crescimento do festejo na cidade. A guerra de espadas com o 

passar do tempo se tornou a grande atração dos festejos da cidade devido ao número de 

participantes e a singularidade da prática. É como relata o professor J. Silvão na tribuna 

popular. 

Quem não viu perdeu a grande oportunidade de ver a maior guerra de todos os 

tempos, travada na cidade de Cruz das Almas. Uma verdadeira batalha que não era 

de ódio nem rancor e sim de paz, amor e fraternidade. Era a grande guerra de 

espadas, travada bem no centro da cidade em comemoração ao dia de São João. 

(TRIBUNA POPULAR, Junho, 2001. p 11)
77

 

 

Neste trecho percebemos como a guerra de espadas é um grande evento para os 

moradores e para a cidade e que representa uma significativa manifestação cultural na 

comemoração do dia de São João. Podemos perceber ainda neste trecho que o professor 

J.Silva relata um pouco do sentimento de quem participa desta tradição em suas palavras 

emoções e sensações que são manifestadas durante a batalha travada no centro da cidade de 

Cruz das Almas. 

O jornal A Tarde, principal periódico do Estado da Bahia destaca o crescimento e 

perpetuação da tradição da guerra de espadas na cidade de Cruz das Almas. 

 

Uma tradição feita com bambu, pólvora, barro e cordão. De pai para filho, neto e 

bisnetos, a produção de espadas cresce cada vez mais no município de Cruz das 

Almas, a 146 km de Salvador. Não há dados precisos, mas os produtores afirmam 

que, a cada ano, nasce mais um fabricante. (A TARDE, 11 junho de 2009 p. 16)
78

 

 

Percebe-se o destaque que o jornal A tarde dá a guerra de espadas de Cruz das Almas, 

por esta ser uma tradição simples criada dentro de um contexto familiar e que se utiliza de 

alguns elementos de fácil acesso no comércio local e que assim proporciona a perpetuação 

desta tradição que não pode ser medida em números precisos, porém o crescimento entre os 

seus fabricantes é notórios anos após anos na cidade. 
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Esta manifestação na cidade é uma tradição de comemoração dos festejos juninos a 

mais de cem anos e é passada de geração para geração ao longo dos anos. As Espadas 

ganharam maiores proporções ao longo dos anos devido à facilidade de adquiri-las e do 

aumento do número de fabricantes que é composto pela população local e tocadores que são 

da cidade e turistas de todo Brasil. Pode-se perceber esta questão no trecho da publicação dos 

Narradores do Recôncavo sobre a Guerra de espadas. 

 

A Guerra de Espadas é uma tradição junina que envolve um grande número de 

pessoas desde a etapa da fabricação ate a queima do artefato, que se apresenta 

como uma forma de diversão, durante o processo inicial ate o momento crucial da 

Guerra nas ruas da cidade. A fabricação e a queima das espadas se expressam 

através da tradição passada culturalmente de pai para filho, mantendo e 

intensificando a cultura. (NARRADORES DO RECÔNCAVO, 2011)
79

 

 

Ao analisar o trecho acima, percebe-se quanto à guerra de espadas é um componente 

extremamente presente e significativo na cultura popular da cidade de Cruz das Almas, pois 

como aqui já foi descrito, a Guerra está associada à comemoração do São João que é uma 

festa de origem católica. Partindo desta questão, a prática de soltar espadas, comemorando a 

festa de São João, está ligada ao credo, ou seja, a fé que é um fator fundamental dentro das 

manifestações da cultura e da identidade de um povo. Martha Abreu aponta que “[...] as festas 

– de caráter religioso, cívico ou carnavalesco – também foram valorizadas por essa 

historiografia como um atraente caminho para se conhecer uma coletividade, suas identidades, 

valores, tensões, através das atitudes, dos comportamentos, dos gestos”. (ABREU, 2000, 

p.38)
80

 

Neste sentido, percebe-se a direta ligação que existe entre as manifestações religiosas e 

culturais, no contexto da cidade de Cruz das Almas, que em muito expressa através de suas 

manifestações como São João e a guerra de espadas a identidade cultural de seu povo. A 

Guerra de espadas neste sentido se coloca como uma clara manifestação da cultura popular da 

cidade, pois esta valoriza em grande parte a unidade e os valores culturais de seu povo, pois 

este é o objetivo da cultura popular “revelar a unidade, o sentido e a natureza ideológica 
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profunda dessa cultura, isto é, o seu valor como concepção do mundo e o seu valor estético”. 

(BAKHTIN, 1999, p. 50).
81

 

Outra questão evidenciada no trecho anterior se refere à transmissão do conhecimento 

na perpetuação da atividade esta que caracteriza e fortalece a concepção de que a Guerra de 

Espadas na cidade, tanto no que se refere à confecção das espadas quanto à queima do artefato 

pelos participantes da Guerra, é uma tradição sobre esta questão a historiadora Adriana 

Oliveira destaca que 

A produção das espadas era inicialmente manejada de forma artesanal e familiar, 

envolvendo, sobretudo, a participação de grupos em pequenas comunidades rurais 

que apenas as faziam para diversões pessoais ou para seus pares, cujas práticas 

traduziam a dimensão estabelecida entre a técnica e o saber fazer. Neste sentido, 

fazer espadas, tocar/queimar, eram sinônimos de identificação cultural para muitos 

grupos em Cruz das Almas. (OLIVEIRA, 2013, p.41)
82

. 

 

Percebemos assim um pouco da dimensão da perpetuação do saber fazer, que como foi 

colocado anteriormente no trecho é mantido de geração para geração ou de pai para filho, 

saber fazer que é sinônimo de identificação cultural e que assim tradicionalmente é mantido, 

ressignificado e reincorporado ano após ano aos festejos de São João da cidade. Como pontua 

Stuart Hall, “[...] os elementos da tradição podem ser reorganizados para se articular a 

diferentes práticas e posições a adquirir um novo significado e relevância.” (HALL, 2003, 

p.243)
83

 Neste sentido, a manutenção da tradição da Guerra de espadas ocorre através das 

experiências vivenciadas, de sua assimilação e ressignificação por parte dos moradores da 

cidade. 

O São João de Cruz das Almas, por conta da tradicional Guerra de Espadas, é 

destaque, ano após ano, nas manchetes dos principais jornais baianos e em toda imprensa 

nacional e movimenta a economia local durante o período junino. O Jornal tribuna popular 

enfatiza a importância da tradição para a divulgação do nome da cidade no cenário nacional. 

 

A Cidade de Cruz das Almas tornou-se muito conhecida não só em todo Estado da 

Bahia, mas em quase todo Brasil, através dessa batalha de espadas que se faz 

realizar aqui, todos os anos, em comemoração ao dia de São João. (TRIBUNA 

POPULAR, junho, 2001, p. 11)
84

 

 

Segundo a publicação da tribuna popular, é significativa a tradição da batalha de 

espadas para divulgação da cidade, no período do São João, devido à singularidade desta 
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manifestação cultural, que gera um grande destaque do nome da cidade de Cruz das Almas e 

de seu São João em relação à grande maioria dos festejos juninos de outras cidades do 

Recôncavo baiano atualmente. 

Porém o fato é que números da Secretaria de Saúde e órgãos responsáveis pela 

segurança comprovam que muitas pessoas são vítimas de queimaduras graves e de grandes 

prejuízos materiais para que estas imagens sejam veiculadas na imprensa. Sobre esta questão 

o estudante e morador da cidade, Caio Braga Santana argumenta que: “a Guerra de Espadas é 

uma tradição que suja e destrói a cidade e que causa prejuízo a uma gente pobre quando 

quebra os telhados, quando suja as fachadas das casas, quando causa incêndio nas residências 

em que entram”. 

Percebe-se a insatisfação do estudante com os danos materiais causados pela guerra de 

espadas que vitimam grande parte da população da cidade, porém os danos não se resumem 

apenas à questão financeira, pois os números da Santa Casa de Misericórdia da cidade 

demonstram o crescimento do número de vítimas de queimadura de espadas entre os anos de 

2007 e 2010.  

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 
Fonte: Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas-BA 
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Os discursos sobre a Guerra das Espadas 

 

A Guerra de espadas na cidade de Cruz das Almas não adquire unanimidade e de fato 

divide a opinião dos moradores da cidade durante o período de São João, mesmo com a 

maioria da população se colocando a favor da Guerra de Espadas e tendo dela uma boa 

aceitação, como vemos no gráfico abaixo: 

 

 

GRÁFICO 2 

 

Opinião dos moradores de Cruz das Almas sobre as Espadas. 

 
Fonte: Agda Oliveira. Pesquisa de campo realizada entre 12 e 24 de junho de 2009. 

 

A guerra de espadas é parte significativa da cultura de Cruz das Almas, por ser o 

maior atrativo da maior festa popular da cidade que é o São João e também por estar 

representada em todos os seguimentos da sociedade no que consiste a questão de englobar 

todos os grupos sociais e todas as faixas etárias, criando assim uma parte da identidade 

cultural da cidade e deve por esse mesmo motivo ser preservada. Sobre esta questão a 

historiadora Adriana Oliveira destaca que: 

 
Outra importante relação está condicionada à participação dos que fazem a festa, 

estas pessoas que não estão condicionadas a um mesmo perfil, ou seja, independem 

de idade, gênero, etc., se envolve de tal maneira que assumem uma identidade, e 

não apenas isso legitima esta através de seus posicionamentos em defesa da Batalha 

de Espadas. (OLIVEIRA, 2012, p.1)
85
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Devido à transmissão de conhecimento e da manifestação cultural que caracteriza a 

tradição da guerra de espadas, estas são consideradas na cidade de Cruz das Almas, de fato 

um elemento integrante da cultura da cidade, que como já foi colocado aqui envolve pessoas 

de todas as idades e de diferentes grupos sociais com sua perpetuação realizada de pai para 

filho ou do mais velho para o mais novo através dos anos, assim enraizou- se na cultura da 

população da cidade. As espadas podem ser entendidas como um instrumento da cultura 

popular, porque esta é produzida, consumida e divulgada pelos próprios espadeiros e 

moradores da região. 

 Segundo a prefeitura da cidade, a Guerra movimenta, em média, dois milhões de reais 

em Cruz das Almas. A produção das espadas é tradicionalmente realizada ano após ano, para 

que os espadeiros possam perpetuar o costume de tocar e ainda se beneficiar com o dinheiro 

da comercialização dos artefatos. Sobre esta questão, o Jornal a tarde relata um pouco sobre a 

importância da comercialização das espadas durante os festejos juninos para a economia da 

cidade. 

A estimativa da Polícia Militar é a de que sejam comercializadas cerca de 200 mil 

espadas em Cruz das Almas, durante os festejos. O preço de cada artefato, que 

costuma ser confeccionado no mês de abril, varia de R$ 10 a R$ 200, dependendo 

do tamanho e da quantidade de pólvora.  (Jornal À tarde, 25 de junho 2006. p. 12)
86

 

 

Desse modo, a produção do artefato tornou-se uma alternativa de emprego temporário 

para muitos que não tem uma renda mensal fixa e percebem na produção e comercialização 

informal das espadas uma opção de renda. Nesta questão ainda se coloca o comércio de 

matéria-prima para confecção do artefato como o cordão de sisal, o papel lustre e o cerol que 

são adquiridos nas casas comerciais especializadas da cidade, beneficiando assim também os 

comerciantes formais. 

Muitos visitantes reconhecem o valor artístico da tradição, principalmente o seu 

aspecto empírico (os efeitos pirotécnicos). Essa foi e, é, uma alternativa de muitos jovens 

desempregados de se inserirem nas oficinas de produção e se especializarem na fabricação. 

Esta questão é abordada no depoimento do espadeiro Fiito, que herdou a prática do pai e 

afirma: 
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Faço espada gosto muito da tradição e principalmente ganho muito nas vendas no 

qual o maior comprador é o turista. Preciso continuar tocando e ganhado meu 

dinheiro. Acredito muito que sem espadas o número de turista vai diminuir...
87

 

 

Assim, podemos considerar que, a cada dia, há um incremento de espadeiros 

ocasionando um inchaço de atores sociais envolvidos e de fogos nas ruas da cidade. Com o 

valor cultural desse festejo, a prefeitura municipal desenvolveu formas de promover o São 

João na cidade através de uma política midiática que desperta o interesse de muitos turistas 

para o município. São formas de proporcionar uma dinâmica comercial na cidade, haja vista 

as disputas simbólicas entre diversos municípios no Recôncavo Baiano nesse período junino. 

Entretanto não podemos deixar de trazer também o outro lado desta tradição que 

vitima todos os anos centenas de pessoas, congestionando o atendimento publico de saúde 

com uma questão de “menor importância” tendo em vista que a maioria das pessoas vitimadas 

participava voluntariamente da Guerra de Espadas. 

Por conta da tradição, o hospital de Cruz das Almas recebeu 337 pessoas com 

queimaduras somente em 2010. A maioria, segundo a Secretaria de Saúde, era composta de 

lesões menos graves. Ao todo, 45 pessoas precisaram ficar internadas devido a complicações 

das lesões. (Hospital NSBS, 2012) 

Neste sentido devemos ainda levar em consideração as pessoas que sofreram com a 

tradição da guerra de espadas, mesmo não participando da tradição de forma direta ou 

indireta. No cotidiano da cidade, podemos perceber a indignação de parte da população que se 

vê obrigada a conviver com esta prática que deixou as pessoas reféns desta arriscada 

brincadeira, que de fato é uma tradição cultural na cidade e que em nome desta realizam-se 

verdadeiras atrocidades com as espadas, deixando um rastro de medo e destruição por onde 

passa. Este problema é revelado no depoimento do estudante e morador da cidade, Marcelo 

Sampaio: 

Sou contra a guerra de espadas, sou contra uma tradição que mata e fere que deixa 

todos os anos centenas de feridos, uma tradição que acabou com outra bem mais 

saudável que era [de] as famílias irem para as portas ficarem ao pé da fogueira, 

além do fato de quem não gosta ficar preso em casa, tendo seu direito de ir e vir 

cerceados.
88

 

 

Nesse contexto, a comerciante e moradora da cidade Elizete reforça o discurso dos que 

não são a favor da guerra de espadas na cidade dizendo: 
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Sou favorável a proibição das espadas, tem que acabar com isso, pois todos os anos 

ocorrem tragédias com a fabricação e a queima. Muitas pessoas querem passear no 

período da festa, mas não conseguem por causas da guerra. Pra mim tem que 

acabar mesmo e não colocar um espadródomo, pois as tragédias mesmo assim 

iriam continuar.
89

 

 

 

A proibição da Guerra das Espadas 

 

Com base nas questões anteriormente citadas, que criminalizam a prática da Guerra 

das Espadas, a juíza da Comarca de Cruz das Almas, Luciana Amorim Hora, em 16 de Junho 

de 2011, aceitou um pedido de ação cautelar do promotor Christian de Menezes, do 

Ministério Público Estadual (MPE), proibindo a tradicional Guerra de Espadas da região. O 

representante do MPE argumenta que estes fogos (as Espadas), são perigosos para a 

população e que a decisão teria como objetivo a manutenção da integridade física dos 

moradores da cidade e do patrimônio público.  

 

Não se concebe como possa a municipalidade agir com tamanho grau de 

irresponsabilidade diante dos consideráveis danos a cada ano reiterados à 

incolumidade física de pessoas, ao seu patrimônio, aos bens de domínio público, ao 

direito de locomoção e ao próprio meio ambiente, sem que venha a ser cobrada por 

cada um destes danos. (REPRESENTANTE DO MPE, EM NOTA)
90

 

 

O Ministério Público Estadual, por iniciativa do promotor de Justiça Christian Ribeiro 

de Menezes, ainda expediu uma recomendação para que os agentes das Polícias Civil e 

Militar procedessem à apreensão de todos os artefatos e do material utilizado para sua 

fabricação no município de Cruz das Almas. 

 

O Ministério Público do Estado da Bahia, através do Promotor de Justiça ingressa 

com Ação Cautelar de Busca e Apreensão, na forma dos artigos 240, alínea “d” e 

242, ambos do código de Processo Penal, de todas as espadas em vias de emprego 

ou queima nas ruas e logradouros públicos desta cidade, seja ou não em dias 

comemorativos da tradição junina, ainda que em ruas e dias sinalizados como 

permitidos por nota de interesse geral divulgada pelo Poder Executivo local. 

(DECISÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA CORMARCA DE 

CRUZ DAS ALMAS – BAHIA)
91

 

 

Percebe-se, no discurso do Ministério Público a respeito da tradição da Guerra de 

Espadas, a tentativa de acabar com a prática, justificando que esta representa uma grande 

ameaça para a população local, criminalizando assim a prática da guerra na cidade, mesmo 

com esforço do Poder Executivo local em demarcar áreas para que as espadas possam ser 
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tocadas
92

 sem que apresentem riscos para população local. Podemos assim analisar uma 

disputa entre o poder Executivo em tentar criar formas para que a guerra continue acontecer, 

pois o fim da mesma representaria prejuízos para a cidade, pois como aqui anteriormente já 

colocamos a guerra tem grande importância na divulgação do nome da cidade bem como no 

aquecimento do comércio com sua fabricação e venda. Porém, por outro lado, fica evidente a 

tentativa de criminalização da guerra por parte do judiciário, pois em seus discursos 

percebemos uma grande valorização da periculosidade do artefato, da ilegalidade da sua 

confecção bem como de sua prática, ou seja, o representante constrói seu discurso tendo como 

base os aspectos negativos da tradição. Em notas o MP através de seu representante o 

promotor de Justiça Christian Ribeiro de Menezes, direciona seu discurso para criminalização 

do artefato, segundo ele: 

A guerra de espadas é uma atividade ilícita que se utiliza de um artefato perigoso, 

feito de forma artesanal, sem autorização do Exército. Trata-se de uma arma, como 

qualquer outra, utilizada de forma ilegal, destaca o promotor.
93

 

 

Fica evidenciado na opinião do promotor a que a espada é um artefato ilegal por não 

ter uma regulamentação oficial, sendo feita de forma artesanal e reforça a periculosidade do 

artefato, classificando-o como uma arma usada na prática de um crime que é a Guerra de 

Espadas. Porém, como posteriormente veremos,  a população da cidade tem uma opinião bem 

diferente a respeito da tradição. 

Para o Ministério Público “a ‘tradição’ desde sempre tolerada e cultuada daquilo que 

veio a se denominar ‘guerra de espadas’ durante os festejos juninos da cidade de Cruz das 

Almas não legitima a prática ilegal e nem isenta a responsabilidade criminal dos que dela se 

utilizam para fabricar, comercializar e utilizar tais artefatos sem autorização da autoridade 

competente”. De acordo com a Lei nº 10.826/03 constituem crime, com penas de três a seis 

anos de reclusão, a posse, detenção, fabrico ou emprego de artefato explosivo ou incendiário 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal. A fabricação, utilização, tráfego e 

comércio de produtos controlados necessitam de autorização do Exército, sob pena de se 

configurarem clandestinas.  

Na recomendação, o Ministério Público orienta as autoridades policiais que, uma vez 

identificados os depósitos de matéria-prima ou de “espadas” já fabricada, estejam na zona 

urbana ou rural, bem como locais de venda e comercialização, efetuar a apreensão de tais 
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produtos. Os responsáveis pela fabricação, comercialização e utilização das “espadas”, 

durante os festejos juninos nas ruas e logradouros públicos, estarão sujeitos à prisão.  

O vice-prefeito do município, Valtércio Cerqueira, em entrevista ao jornal Tribuna da 

Bahia Online, demonstrou preocupação com uma área em especial da cidade e explicou que a 

proibição da queima de fogos na praça central era necessária para a preservação do comércio 

da cidade, que, após o dia 24 de junho, ficava destruída, com vidraças e portas quebradas, 

além de prejuízos para a prefeitura. Segundo Valtercio: 

 

Não tinha mais condições dessa brincadeira acontecer no coração comercial da 

cidade, estava destruindo as lojas e a praça, que está passando por uma 

recuperação. Como ainda não encontramos uma solução, as espadas serão soltas 

nas ruas, assim como eventuais “batalhas”, disse Valtércio. (TRIBUNA DA 

BAHIA ONLINE, 18 de junho de 2011)
94

 

 

Porém, na cidade grande parte da população se mobiliza contra a proibição e em favor 

da continuidade da tradição. Raimundo Mendes
95

 é espadeiro há mais de sessenta anos, 

admite que a atividade é perigosa, mas só se for praticada sem os cuidados necessários. "Tem 

que ter cuidado quando fabrica e ter cuidado para soltar. Olhar para onde vai soltar para ver a 

bichinha rabiar", conta. 

 Morador da cidade a mais de 40 anos, Antonio Luiz,
96

 defende a manutenção da 

tradição e diz: “a tradição é antiga, tem mais de 150 anos, se acabar com as espadas vai acabar 

com o São João de Cruz das Almas”. 

Outro morador da cidade, o vigilante Francisco Sodré
97

 também defende a 

continuidade da tradição, porém com mais prudência, frisando a necessidade de uma maior 

organização, segundo ele, “tem que ter a guerra, um pouco disciplinada, com um lugar 

apropriado com mais segurança e com espadas padronizadas, mas tem que ter a guerra”, 

justifica. 

Estes discursos representam um pouco da opinião da comunidade local, que em sua 

maioria, como já foi demonstrado anteriormente, é favorável a permanência da tradição na 

cidade, apesar de alguns demonstrarem preocupação quanto à forma que esta acontece, com a 

segurança dos envolvidos direta ou indiretamente, bem como com a organização e 

regulamentação da prática. Mas o que fica claro é que a maioria não concorda com o fim da 
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tradição, pois esta, como já foi demonstrado aqui, faz parte da identidade da cidade bem como 

de sua população. 

Uma das tentativas de regulamentar a prática foi a criação da Associação dos 

espadeiros de Cruz das Almas que tem como objetivo cadastrar os participantes da guerra 

bem como os fabricantes do artefato, trazendo assim informações de procedimentos de 

segurança para quem está direta ou indiretamente envolvido com a prática. Uma das mais 

antigas reivindicações da Associação era o reconhecimento da guerra de espadas como 

patrimônio cultural da cidade. A outra reivindicação é a criação de um espaço apropriado para 

guerra para que essa possa ocorrer com mais segurança para aqueles que desejam presenciar a 

batalha e também para preservar as residências e o patrimônio público da população da 

cidade. Segundo o presidente da associação dos espadeiros, o movimento em prol das espadas 

não tem nenhuma ligação política e o objetivo é a manutenção da tradição. 

A Associação dos produtores de espadas defende a regularização da fabricação e 

queima de fogos e a preservação da atividade como Patrimônio Cultural da Região. O 

presidente da entidade ressalta que a proibição trouxe prejuízos econômicos para a cidade. 

"Nós hoje estamos tentando sensibilizar as autoridades para continuar com nossa brincadeira, 

nossa queima de espadas, que é hoje o nosso maior Patrimônio Cultural”, finaliza o presidente 

da entidade, Euricles Neto
98

. 

Outra estratégia de manutenção da tradição foi criada pelo poder Legislativo da cidade 

que na tentativa de evitar a proibição da tradição aprovou a lei nº 2191/2011, 21de Junho de 

2011, que foi sancionada pelo Executivo municipal que teria como objetivo regulamentar a 

prática e estabelecer os espaços proibidos para a queima das espadas na cidade durante os 

festejos juninos.   

Nesta oportunidade, o primeiro artigo da lei municipal declarou a tradição como 

Patrimônio Histórico e Cultural da cidade. Isso fica evidente no artigo extraído da lei 

municipal: 

Art.1º - Declara como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Cruz das 

Almas, a queima de espadas, tradição em nosso município. (ARTIGO 1º DA LEI 

MUNICIPAL DENº 2191/2011, 21 DE JUNHO DE 2011)
99

 

 

Com isso percebemos a preocupação do legislativo em atender aos interesses da 

comunidade, mantendo assim tradição na cidade. Pois uma das maiores representações da 
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comunidade é o poder Legislativo, e os que ali atuam teoricamente defendem os interesses 

dos cidadãos da cidade, interesse este que se manifesta em favor da continuidade da tradição. 

 

Conclusão 

 

Com isso podemos aqui fazer uma breve análise sobre os discursos apresentados, pois 

estes divergem alguns a favor e outros contra a manutenção da Guerra de espadas na cidade. 

No que diz respeito aos “defensores” da tradição centraliza em seus discursos a valorização 

do caráter cultural da manifestação e da mesma como uma parcela da identidade dos 

moradores da cidade. Outra questão é a associação da prática ao festejo de São João, assim a 

proibição se coloca como um grave problema, pois a proibição não permite esta parte da 

comemoração que para os moradores está diretamente ligada ao festejo do santo católico. Em 

outros discursos percebemos o caráter financeiro sendo colocado, pois fica evidenciado no 

discurso dos defensores da tradição que a mesma é uma fonte de renda para a população e 

aquece a economia da cidade de forma geral. Fica claro o apelo financeiro nos discursos para 

uma justificativa de que a tradição deve se manter, pois sem ela boa parte da população ficaria 

sem opção de colaborar com a renda de suas famílias. 

Por outro lado, os discursos são elaborados ao rigor da lei e da severidade buscando 

criminalizar o artefato e a prática da tradição, pois para o Representante do Ministério Público 

o potencial de fogo do artefato oferece riscos à integridade física da população e dos bens 

públicos e privados e que a mesma desapropria o cidadão do seu direito de ir e vir, sendo esta 

manifestação cultural uma mera justificativa para uma prática criminosa. Ainda percebemos 

aqueles que em seus discursos defendem a continuidade da prática com mais segurança, pois 

para estes não é a tradição que oferece perigo, mas sim a falta de estrutura e regulamentação 

da prática para que desta forma a tradição da guerra de espadas possa ser mantida com 

segurança para todos aqueles que admiram o São João com a beleza desta manifestação. 
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Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas - BA, Consulta em Junho de 2012 (Gráfico 
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Gênero, raça/etnia e sexualidades na pesquisa: textualidades acadêmicas, 

literárias, práticas pedagógicas e ativistas 
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Fragmentos de uma história do negro no município de Vitória da Conquista 

 

ALBERTO BOMFIM DA SILVA

  

                                                                  PROFA. DRA. AVANETE PEREIRA SOUSA


  

 

 

Introdução 

 

Há vários motivos para que este artigo se intitule “fragmentos”. Primeiro pela própria 

simplicidade, não há aqui uma pretensão de um amplo domínio, ainda que em síntese, de uma 

“história do negro em Vitória da Conquista”. Pretende-se, tão somente, contribuir para uma 

reflexão sobre o tema, tocando em uma ou outra especificidade. Segundo, pelas dificuldades 

na lida com as fontes historiográficas que, quando não escassas, estão dispersas de modo a 

requerer do pesquisador o trabalho de uma vida na tentativa de realizar uma articulação 

compreensível e rigorosa, sempre com lacunas, e nunca definitiva. Terceiro, por que filiado a 

um ramo do conhecimento dito “científico”, precisamos considerar a encruzilhada em que se 

encontra a ciência: entre a tarefa, que atribuiu a si mesma, de investigadora do real a partir de 

uma objetividade metodológica, que lhe legitimou em seu próprio meio discursivo, e as 

incertezas de um novo horizonte, que lhe desmistifica o caráter de objetividade neutra 

inserindo (ou recolocando) o sujeito na produção de conhecimento, um sujeito que, ao 

conhecer, interfere no objeto do conhecimento.  

Os estudos mais avançados, não somente nas ciências sociais, mas também nas áreas da 

química, da física, da biologia, da matemática e, sobretudo, da física quântica, apontam para a 

relevância da subjetividade em toda a produção de ciência, como diz Boaventura de Souza 

Santos “não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele” (SOUSA SANTOS, 1988, 

p.22) Assim, o estudo que realizamos admite-se subjetivamente ligado a um sentido de 

oposição às práticas racistas e excludentes, ao mesmo tempo de reconhecimento de uma 

história do negro na região de Vitória da Conquista. 
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O quarto motivo e, talvez, o mais importante, refere-se à tentativa de nos apropriarmos de um 

conceito de identidade, no nosso caso a “identidade negra”, a partir de uma perspectiva 

ideológica, por si só fragmentária, do combate aos racismos. 

Assim iniciaremos a reflexão tomando como ponto de partida as considerações mais simples 

da observação do sujeito, numa perspectiva da filosofia da linguagem ordinária, como 

pensadas por J. L. Austin e Ludwig Wittgeinstein (apud RAJAGOPALAN, 2010, p.23) para 

afirmar a existência de uma população extensamente negra, senão majoritária, na cidade de 

Vitória da Conquista e, ao mesmo tempo, a condição de invisibilidade desta parcela da 

população. Em seguida, tentaremos articular tais observações com as características 

populacionais informadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); por fim, 

nos apoiaremos na historiografia já produzida sobre a cidade para identificar a origem e parte 

do percurso histórico desta população negra. 

 

As observações empíricas 

 

Desde a infância, o deleite de andar de bicicleta esteve entre as sensações que mais me 

seduziam e foi de bicicleta que parte dos anseios de liberdade de minha juventude se realizou, 

como também algumas das melhores viagens, acompanhado ou solitariamente. Mantido o 

hábito de pedalar nos entornos da cidade, foi que pude observar as regiões rurais de Vitória da 

Conquista, bem como suas periferias urbanas, e constatar, como o arquivo fotográfico 

anexado ao presente artigo deixa perceber,  algumas características distintas na composição de 

seu tecido social, dentre elas a expressiva presença negra. 

Na zona rural, circulei e observei, desde 1990, mais de 280 povoados. Entretanto, para efeito 

deste artigo, tomo como referência apenas as incursões pelas áreas rurais realizadas a partir do 

ano de 2005, quando a questão da identidade negra se torna uma preocupação, bem como 

ensaio fotográfico feito em 2012. O veículo escolhido (bicicleta) trouxe vantagens 

estratégicas para as observações como a aproximação silenciosa aos locais, uma maior 

integração com os ambientes, a aproximação das pessoas com menor estranhamento e, por 

fim, maior mobilidade por caminhos de roça, inacessíveis a automóveis. Entre povoados e 

sedes distritais observadas estão: Limeira, Pé de Galinha, Iguá, Porcos I, Porcos II, Cachoeira, 

Laranjeiras, São Sebastião, Pedra Branca, Choça e Estiva. Na zona urbana, os bairros 

periféricos visitados foram: Patagônia, Kadija, Comveima I, Comveima II, copacabana I, 

Copacabana II, Senhorinha Cairo, Pedrinhas, Bruno Barcelar e Vila América. 
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Além destes lugares, existem as comunidades já identificadas como quilombolas e outras que 

estão em processo de certificação que, somadas, são 29
100

, número expressivo e de grande 

significado para entender não somente a história da escravidão em Vitória da Conquista, mas 

a trajetória dos negros que se estabeleceram na região, motivados por situações diversas.  

 

A identidade negra 

 

O conceito de “negro” no pensamento corrente está de modo geral vinculado a características 

biológicas como origem genética e fenótipos, tais como presença de melanina na epiderme, 

tipos de cabelo, formato anatômico de nariz e lábios e, ao mesmo tempo, a origem geográfica 

africana e, no Brasil, a associação ao passado escravo. 

Tais características são importantes, porém não dão conta de diversas outras realidades a 

serem atribuídas: dada a miscigenação da humanidade nenhum dos fenótipos apontados são 

características seguras da origem étnica, tornando a reflexão acerca da noção da racialidade 

inadequada a uma boa compreensão; sobre a origem geográfica e a suposta afro-descendência, 

embora sejam maioria no continente, não há somente negros na África. A chegada de árabes 

pela região do Magreb e ao mesmo tempo a diáspora no continente é anterior ao séc. XVI, de 

modo que alguns europeus que chegaram ao Brasil tiveram ascendência africana; a condição 

da origem escrava no Brasil também não oferece segurança de uma unidade étnica, pois como 

sabemos houve escravos de cor “parda”, “mamelucos”, “mulatos”, “brancos”, “sarará” e 

mesmo os indígenas, estes últimos foram escravizados no início da colonização brasileira, 

quando eram chamados pelos colonizadores de “negros da terra”, como afirma 

(SOUSA,2001,p.28)  

A adoção de um conceito mais amplo, vinculado à realidade histórica, talvez seja a mais 

adequada, como Isnara Ivo afirma, ao se referir a esta problemática: “As categorias brancos 

ou negros são construções históricas que adquirem significados específicos conforme os 

agentes sociais e os momentos históricos evidenciam” (20012, p. 254). A partir de tal 

perspectiva, pode-se afirmar que a categoria “negro”, embora localizada em terreno 

movediço, está por excelência no campo da discussão histórica pelas indagações do presente, 

quando a sociedade brasileira está se obrigando a discutí-la a partir da interface com uma 
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 Segundo os Agentes de Pastorais Negros de Vitória da Conquista (APNs) são 25 comunidades quilombolas 

certificadas e 4 em processo de certificação. 
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outra categoria que é a de “racismo”, também carregada de subjetividades, mas definida 

legalmente como: 

 

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 

tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em 

igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 

político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública 

ou privada; II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 

acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, 

em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. (ESTATUTO 

DA IGUALDADE RACIAL LEI 12.288/2010) 

 

Se concebermos a História como o estudo do ser humano no tempo a partir de suas 

indagações do presente, perceberemos como a discussão sobre preconceitos “étnico-raciais”, 

tão presentes na contemporaneidade brasileira e que engloba temas como ações afirmativas, 

cotas para negros nas universidades, estatuto da igualdade racial, reparação social, acaba por 

exigir dos historiadores, e da própria história, a reelaboração do conceito de identidades 

étnicas. Tem-se, assim, concretamente, uma construção histórica que se faz em meio a um 

discurso do presente com suas afirmações e contradições. 

Também afirmamos que as identidades étnicas são fruto das miscigenações e das trocas 

culturais que acompanham a humanidade desde que pudemos estudá-la, tornando-se a 

mestiçagem sua marca mais comum, como propõe Gruzinski (2001, p. 51-53):  

 

[...]a démarche “culturalista” leva a imprimir à realidade uma obsessão pela 

ordem, pelo recorte, e pela formatação, que na verdade é típica da modernidade. 

Insistindo nas especificidades e diferenças em detrimento do que liga cada cultura a 

outros conjuntos, próximos ou distantes logo se chega a retóricas da alteridade e 

depois as do multiculturalismo [...]. 

 Cada criatura é dotada de uma série de identidades, ou provida de referências 

mais ou menos estáveis, que ela ativa sucessiva ou simultaneamente, dependendo 

dos contextos. “Um homem distinto é um homem misturado”, dizia Montaigne. A 

identidade é uma história pessoal, ela mesma ligada a capacidades variáveis de 

interiorização ou de recusa de normas inculcadas. Socialmente, o indivíduo não 

para de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles mesmos dotados de 

identidades plurais.  

 

Seguiremos então utilizando o termo “negro”, na falta de léxico mais adequado, mas sem 

tomá-lo como fechado e com taxonomias bem delineadas. Ao contrário, como noção de 

identidade fluída, que é acionada conforme solicitada, passando a compor diversas e 

diferentes representações. 
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Uma breve história do negro em Vitória da Conquista 

 

A chegada dos antepassados destes “negros” ou “mestiços” na região de Vitória da Conquista, 

denominada de Sertão da Ressaca no período colonial, é, possivelmente, anterior à dos 

próprios europeus, como nos permite pensar os estudos conduzidos por Isnara Ivo sobre os 

desbravadores Pedro Leolino Mariz, João da Silva Guimarães e João Gonçalves da Costa que 

avançaram as conquistas territoriais da coroa portuguesa a partir da capitania de Minas gerais 

na direção dos sertões da Bahia. Esses indivíduos, imbuídos oficialmente, no início do sec. 

XVIII, da função de abrir novos caminhos, descobrir minas de ouro e pedras preciosas, 

reduzir o gentio, estabelecer fazendas de gado, também eram responsáveis por desarticular 

possíveis quilombos encontrados na região. Ou seja, para a coroa portuguesa já era esperado 

que houvesse ajuntamentos de negros fugidos na região. Quando já era senhor destas terras, 

com o título oficial de capitão mor, João Gonçalves da Costa fora acusado pelo ouvidor da 

capitania de Ilhéus de ter dado proteção a “fugitivos das Minas” no sertão da ressaca (IVO, 

2012 p. 110). 

João Gonçalves da Costa, apontado pela historiografia como principal fundador da cidade de 

Vitória da Conquista, era um “preto forro”, nascido em Chaves, Portugal, onde foi escravo até 

adquirir sua liberdade e ser enviado para o Brasil a serviço da coroa portuguesa, crescendo em 

prestígio diante da administração metropolitana, fez parte inclusive, do terço de Henrique 

Dias.
101

 

O capitão mostrou-se resistente o suficiente para permanecer no lugar em condições adversas, 

violento o bastante para agredir de diversos modos os habitantes anteriores da terra, os índios 

Mongoiós e Imborés, a ponto de fazê-los praticamente desaparecer do lugar. Conseguindo 

assim fundar um arraial, que mais tarde (1840) seria designado de Imperial Vila da Vitória, 

garantiu seu poder e de seus descendentes sobre o sertão da ressaca e causou incômodos aos 

governos das capitanias de Minas e Ilhéus 

É o próprio João Gonçalves quem informa, em carta remetida ao desembargador e ouvidor da 

capitania de Ilhéus, que encontrara aldeias indígenas que conviviam com negros fugidos, uma 

delas, inclusive, liderada por um “mulato”: 
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 Segundo Kabengele Munanga, existiu no Brasil colonial um conjunto de tropas exclusivamente de soldados e 

oficiais pretos chamados “Henriques” em referência a Henrique Dias, negro ex-escravo, que conseguiu a alforria 

por ter lutado, a favor dos portugueses, contra os holandeses em 1654, como muitos negros o fizeram na época 

em troca da promessa de liberdade. Depois da guerra contra os holandeses, Henrique Dias continuou servindo 

aos interesses da coroa combatendo em outras guerras, inclusive contra os quilombos. Seu nome tornou-se 

sinônimo de negro que se alinha aos interesses da “supremacia branca” (MUNANGA e GOMES, 2006, p.79) 
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Devo dizer a V.M. que em algumas destas aldeias se acham metidos alguns escravos 

que fugiram lá debaixo e um mulato ladino que me dizem, é capitão de uma das 

aldeias [...] e esta foi uma das razões porque me não resolvi a fazer a paz, receoso 

de que os ditos escravos me fizesse alguma traição, vendo-me com tão pouca gente. 
102 

 

Os relatos do príncipe Maximiliano sobre sua passagem pelo arraial da Conquista, no início 

do sec. XIX, também apontam para o mesmo caminho, mostrando que já ia avançado o 

processo de mestiçagem no sertão da ressaca e como a presença negra se fez chegar antes 

mesmo dos portugueses: 

Tinha nas margens do Rio Grande de Belmonte o resto de tribo de índios que a si 

mesmos dão o nome de Camacãs, os portugueses denominam nos 

“menian”. Segundo aprendi, esses ‘menian’constituem realmente um ramo dos 

camacãs, porem degenerado, não são mais da raça indígena pura, tendo a maioria 

deles o cabelo encarapinhado dos negros e também a cor escura.(...) (Apud: 

SOUSA, 2001, p.54) 

 

Também podemos inferir sobre a presença negra de Vitória da Conquista a partir da 

observação das religiosidades afro-brasileiras que se fazem presentes na cidade desde sua 

fundação. Acrescenta muito à discussão o estudo conduzido por Itamar Aguiar que localizou 

na cidade 87 templos de religiões afro-brasileiras em funcionamento, no ano de 2006, 

instalados a partir do início do sec. XX. Se observarmos os códigos de postura da Câmara da 

Imperial Vila da Victória, podemos notar evidências destas práticas religiosas desde o sec. 

XIX. Essas leis, notadamente, eram no sentido de impedir a sua difusão, bem como eliminá-

las da prática social. Assim, “Lançar imundícies nas ruas ou travessas dêllas” poderia 

culminar na “pena de 1$000 reis, sendo o infrator escravo sofrerá dous dias de prizão; salvo se 

o senhor pagar a multa”, conforme previsto no art. 13 do Código de Posturas (cit. por: 

AGUIAR, 2007, p.85) 

O que seriam as imundícies senão os despachos com comidas, sangue e animais sacrificados, 

típicos dos rituais do candomblé? Do contrário, por que a necessidade de afirmar que em se 

tratando de escravo haveria pena de dois dias de prisão, se tais imundícies não fossem 

atribuídas principalmente aos negros? Também o artigo 35 não nos deixa dúvidas quanto à 

existência dos rituais de terreiro: “são proibidos ajuntamento de escravos com batuques, e 

algazarras dentro da vila e arraiaes: pena de quatro dias de prizão, à cada hum que fizer tais 

ajuntamentos” (idem). 

                                                           
102

 Cópia da carta do desembargador e ouvidor de Ilhéus aos Exmos. Governadores (SOUSA, 2001, p.53). 
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Se a lei proibia os ritos na vila e nos arraiais, seria presumível que as zonas rurais se 

tornassem uma alternativa para a manutenção dos cultos. O que substancia a tese central deste 

artigo que é demonstrar a intensidade da mestiçagem na zona rural e periférica de Vitória da 

Conquista. Mesmo no decorrer do sec. XX, quando a constituição federal já previa uma 

liberdade de culto, as proibições continuavam, como pode ser observado no código de 

posturas do município de 1954: 

 

É expressamente proibido sob pena de multa ou prisão: I – Perturbar o sossego 

público com ridos e sons excessivos evitáveis tas como:[...] II – Promover batuques, 

sambas, candomblés, e outros divertimentos congêneres na cidade, vilas e 

povoados, sem licenças das autoridades, não se compreendendo nesta vedação os 

bailes e reuniões  familiares. (idem) 

 

Por que outra razão o poder local haveria de insistir na perseguição aos rituais afro-brasileiros 

se eles não fossem algo comum? Se não existissem de um modo tão real que acabassem por se 

tornar um incômodo para aqueles que não os toleravam? 

Tais elementos fazem-nos constatar a intensa presença dos negros na região do Sertão da 

Ressaca, antes mesmo da fundação do Arraial da Conquista. Em meio às relações da 

escravidão colonial, quando fugindo do cativeiro (provavelmente das Minas) alguns grupos de 

negros começaram a se estabelecer na região, iniciando um processo de mestiçagem no 

encontro com os índios Mongoiós, Aymorés e Kamakâs. 

 

A invisibilidade do negro na contemporaneidade 

 

A zona rural e as periferias se apresentam especialmente interessantes para verificar a 

presença negra, pois nestas áreas houve uma maior conservação das características mestiças 

anteriores ao grande crescimento demográfico e imigratório de Vitória da Conquista, no sec. 

XX, sobretudo após a construção da BR 116. 

 Nota-se isto não só nas características dos fenótipos, como na cultura religiosa onde, apesar 

da imposição do cristianismo por séculos, vemos ainda, claramente, as permanências das 

religiões afro-indígenas nas rezas, nos rituais de cura e benzedura, no uso das plantas 

medicinais, nas práticas xamânicas, como pedidos e orações a entidades como “preto velho” 

ou “caboclo das matas”, nos discursos orais como se observa numa fala corrente na região, 

isto é, no dizer que “fulano de tal parece ter o corpo fechado”. Também nas festas religiosas a 

distinção é clara como a valorização maior de eventos ligados às festividades de São João, 
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cujos valores, certamente próximos de uma cultura católica, se misturam a outros valores 

herdados dos saberes populares acima citados. 

Se as festividades do São João estão presentes na zona rural, o mesmo não ocorre com o natal, 

prática esta mais presente na zona urbana e mais próxima à ortodoxia cristã, do que dos 

saberes populares herdeiros da mestiçagem. 

Para ajudar a compreensão do que afirmamos, apresentamos o seguinte quadro com os dados 

demográficos mais recentes do município de Vitória da Conquista: 

 

População total: 315.884 habitantes (Estimativa 2012) 

População Urbana: 274.739 

População Rural: 32.127 

Homens – 147.879 

Mulheres – 158.987 

 

População por cor ou raça: 

Branca – 99.595 

Preta – 31.082 

Amarela – 1.397 

Parda – 174.436 

Indígena – 354 

Sem declaração – 2 

 

População segundo a religião: 

Católica Apostólica Romana – 183.442 

Católica Apostólica Brasileira – 1.191 

Católica Ortodoxa – 135 

Evangélicas – 75.880 

Outras religiosidades cristãs – 3.917 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – 432 

Testemunhas de Jeová – 1.969 

Espiritualista – 79 

Espírita – 5.502 

Umbanda e Candomblé – 450 

Judaísmo – 68 
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Novas religiões orientais – 199 

Tradições esotéricas – 67 

Outras religiosidades – 13 

Sem religião – 32.252 

Não determinada e múltiplo pertencimento – 1.066 

Não sabe – 183 

Sem declaração – 23 

 

Fonte: IBGE, informações 2013.
103

(negritos nossos) 

 

O quadro acima apresentado, articulado com as observações empíricas, revela que Vitória da 

Conquista guarda uma invisibilidade sub-repticial da presença negra. Embora 205.518 

habitantes tenham-se declarado de cor preta ou parda, representando (65,06%) do total, esta 

sociedade se enxerga “branca”. Por diversos padrões como os roteiros de trânsito, a 

distribuição geográfica, as referências históricas, a construção dos “heróis” da cidade, os 

locais privilegiados dos registros do fazer social, e, sobretudo, pela idealização do cidadão 

representativo que é realizado pela comunicação social da cidade, nos jornais televisivos 

principalmente, mas também nos de rádio e impressos, na propaganda comercial, nas escolhas 

do perfil de modelos das agências de publicidade, entre tantas outras representações. Em todas 

estas práticas culturais, há não só uma inferiorização do lugar do negro na sociedade, como 

também uma prática de apagamento de sua existência. 

Está claro que, de modo geral, esta condição não é sem par, antes se observa em diversos 

lugares do Brasil situações correlatas em que o racismo se impõe nas práticas sociais. No 

entanto, cada lugar traz suas especificidades. Em termos de comparação, poderíamos citar a 

paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro em que, diferente de Vitória da Conquista, 

inúmeras comunidades economicamente menos favorecidas, negras por excelência, estão 

fincadas nos morros que margeiam bairros tradicionais da cidade em toda a zona sul, 

obrigando-se uns e outros a se tomarem conhecimento, e se verem dia-a-dia. 

 Notamos que a zona rural não está presente no imaginário coletivo do cotidiano da cidade, as 

mídias locais não a retratam, e os cidadãos do espaço urbano normalmente não têm interesse 

por ela, salvo poucos que encontram um motivo para visitá-la constantemente, alguns 
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funcionários públicos como professores e agentes de saúde, alguns proprietários de terra que 

residem na zona urbana, e ciclistas que usam os caminhos da zona rural no exercício de sua 

prática esportiva, mesmo entre estas pessoas que já formam um grupo reduzido, são poucos 

entre eles que conhecem mais que um ou dois povoados. 

Percebemos assim uma invisibilidade da zona rural, muito embora o fato de que o município 

possui 11 distritos e 284 povoados onde residem mais de 32000 pessoas.
104

  Pode-se verificar 

ao entrar num ônibus da zona rural, não importa se ele vá no sentido do centro ou no sentido 

zona rural, a maioria absoluta de seus passageiros são os moradores destes lugares, é raro vê-

se algum morador da área urbana. A zona rural de Vitória da Conquista é um universo 

predominantemente negro, e quase desconhecido da cidade. 

Também a realidade das periferias urbanas onde há maior concentração de negros, passa por 

mecanismos que lhes conferem invisibilidade. Os bairros periféricos são pouco retratados nos 

veículos de comunicação e, quando o são, estão na maioria das vezes associados à 

criminalidade. No que diz respeito à distribuição geográfica, estes bairros estão distantes entre 

si com poucas vias de comunicação; realidade comum a diversas cidades no Brasil e no 

mundo. A circulação de ônibus dá-se comumente no sentido periferia-centro-periferia e não 

periferia-periferia. De modo que um cidadão morador do bairro, Renato Magalhães, 

normalmente pouco se dê conta da existência do Bruno Barcelar, das Pedrinhas, do Coveima 

ou dos Campinhos, mas quase todos têm conhecimento do que acontece nos bairros centrais 

onde estão os serviços públicos, as faculdades, o comércio, os bancos, e onde se realizam os 

eventos sociais de maior concentração. 

A representação (ou não representação) desta população na comunicação social chega a ser de 

fato perversa. Primeiro pela eleição silenciosa de um tipo ideal para ser apresentado nas 

diversas mídias que é sempre mais “branco” que “negro”. Com exceção da música, os 

diversos elementos culturais de matriz afro-brasileira são simbolicamente inferiorizados nas 

representações da maioria das comunicações sociais. Segundo pela ostensiva apresentação da 

violência urbana intimamente associada à imagem do negro.   

O relatório do IBGE revela outras facetas desta invisibilidade muito importantes, como a 

esmagadora opção da população por se identificar com a cor/raça “parda”, apontando para um 

constrangimento dos indivíduos em declarar-se “pretos”. Apenas 450 pessoas em toda a 

cidade se revelaram seguidoras do candomblé, quando a pesquisa do professor Itamar P 
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Aguiar, que citamos anteriormente, aponta para a existência de 87 terreiros de candomblé. Se 

presumirmos que cada templo tenha algo próximo de 100 praticantes cada um, seriam 8700 

praticantes que seguiriam o candomblé puramente ou o candomblé e outras religiões 

(notadamente o catolicismo) ao mesmo tempo. 

Do mesmo modo, verificamos a distribuição dos terreiros de candomblé e umbanda que se 

estabelecem nas periferias e não nos bairros centrais, como confirma Itamar Aguiar (2007, p. 

93): 

 

Ao observarmos a localização e distribuição desses terreiros no espaço urbano da 

época, algo nos chamou atenção. Eles ocupavam os limites: sul, sudoeste, oeste, 

norte e nordeste da cidade, que era habitado por trabalhadores descendentes de 

negros e indígenas e de alguns migrantes que, com a construção da BR-116 aos 

poucos estava chegando.  

 

A presença negra esteve, por muito tempo, no subterrâneo de nossa memória coletiva. Só a 

partir da década de 1990 surgiram, em número razoável, pesquisas e trabalhos acadêmicos 

voltados para o tema, mesmo período em que os movimentos sociais negros se fizeram existir 

em Vitória da Conquista, e, na década seguinte, o estado começaria a realizar políticas 

públicas de afirmação social. Ampliou-se assim o interesse por esta temática, cujas reflexões 

este artigo pretende contribuir. 
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#NaCamaComOSuperNegãoExperience1 – imaginário erótico-sexual de um homem 

negro na Bahia do tempo presente 

 

DANIEL DOS SANTOS

 

 

Há uma zona de não-ser; uma região extraordinariamente estéril e árida, uma 

rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. 

A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos 

verdadeiros infernos. (FANON, 2008: 26). 

 

Ainda bem que a gente não precisa da característica apolínea por que a gente tem a 

‘oguniana’, ‘exuriana’, a característica ‘xangôsiana’, vamos dizer assim, a gente 

tem esses ideais aí que eu acho que já é suficiente, e que a gente também tem que se 

apropriar desses arquétipos pra gente inclusive ter mais força pra nos 

empoderarmos frente a esse padrão que é posto pra nós homens negros, esse 

padrão de beleza branco. (Depoente Nº 4). 

 

Sobre a estética e erotização dos corpos negros masculinos 

  

As práticas afetivo-sexuais dos relacionamentos humanos são impulsionadas principalmente a 

partir da erotização do corpo do outro, aquele que é desejado. A estética do corpo se torna um 

elemento de grande importância em tais práticas por ser indispensável na construção 

imagética daquilo que é belo e atraente. Nas dinâmicas de conquistas afetivo-sexuais entre os 

indivíduos, são priorizadas as projeções imagéticas daquilo que seria esteticamente sublime, 

presentes no imaginário coletivo construído socialmente através dos tempos. Em nossa cultura 

ocidental pós-moderna, fundamentada pela experiência colonial europeia profundamente 

racista, étnico e genocida, existe a evidência explícita de uma estética hegemônica que impera 

no imaginário coletivo ocidental e que influencia de forma incisiva os imaginários individuais 

e particulares: a estética branca eurocêntrica. Desse modo, a estética bela que deve ser 

almejada e desejada é a estética do homem branco europeu, que acaba marginalizando e 

inferiorizando outras estéticas possíveis, como a do homem negro. Sobre a estética 
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hegemônica em nosso imaginário coletivo sociocultural, o Depoente Nº 4 se posicionou da 

seguinte maneira: 

(...) Eu acho que tem esse modelo, que a gente poderia assim, sem nenhum 

constrangimento, até que pareça assim um texto pronto, mas acho que ainda é o 

homem branco, geralmente de 1,80, 1,85 m... No caso do Brasil não chegue a ser 

assim uma... não chega a ser uma exigência observando assim, precisa ser, se for 

também melhor ainda, de olhos verdes ou azul, cabelo liso... Então acho que esse 

padrão, que é um padrão muito, comé que diz, difundido pela mídia também, eu 

acho que você vai ver que a mídia ela joga esse modelo o tempo inteiro, e eu acho 

que esse modelo ele predomina sim. 

Diante da hegemonia da estética branca eurodescendente, o homem negro se transfigura em 

uma antítese em relação ao homem branco, sendo renegado e rejeitado simbolicamente como 

sinônimo de feiura e grotesco. O fenômeno da glamourização dos corpos negros pós-

modernos
105

 através da indústria cultural e das plataformas midiáticas ressignificou a estética 

negra, evidenciando sua beleza não no sentido de emancipa-la, mas no sentido de exploração 

simbólica daquilo que sempre foi considerado através dos tempos como exótico, por ser 

diferente do padrão estabelecido pela tradição herdada do colonialismo europeu. O corpo do 

homem negro por apresentar uma anatomia diferenciada, que compreende níveis de melanina, 

formatos faciais próprios, crespitude, cabelos (como tranças, dreads locks, black powers), 

robustez corporal, etc., acaba despertando a curiosidade e o fascínio no exercício de 

erotização de seu corpo, simplesmente por ser análogo ao do homem branco.  

O processo de descolonização mental afro-americano foi engendrado principalmente a partir 

dos movimentos de ativismo e militância negra dos Estados Unidos, como o Movimento 

Pelos Direitos Civis, os Panteras Negras e o Movimento Black Power, que acabaram 

deteriorando inúmeros mitos e estereótipos sobre as populações negras, principalmente os 

relacionados à sua beleza e estética. Uma nova cultura de afirmação política foi 

simultaneamente forjada, explorando em novas dimensões o corpo negro, que passou a ser o 

principal instrumento de resistência à opressão racial. Através da abrangente expansão dos 

meios de comunicação de massa a partir da década de 1960 e 1970, a nova cultura negra 

marginalizada e periférica inspirada pelos movimentos negros, composta por manifestações 

artístico-culturais de diferentes linguagens, começou a circular vertiginosamente pelo mundo 

ocidental, entrando em contato com países da Europa, África e América do Sul. A aceitação e 

afirmação das características biológicas da etnia negra, como os diversos níveis de melanina, 

a crespitude capilar, os traços fenotípicos, como lábios grossos, narinas largas, amplas 
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proporções anatômicas, e a árdua desconstrução de mitos e estereótipos morais, que 

visualizavam negros e negras como seres monstruosos, bárbaros, incivilizados, degenerados, 

perigosos, grotescos, dentre outros torpes aspectos, foram incorporados aos discursos e 

práticas de enfrentamento à segregação étnico-racial norte-americana, caracterizando um 

fenômeno intitulado por Stuart Hall (1997) de transcodificação.  

O processo de transcodificação se realiza a partir do momento em que um dado significado 

paradigmático é reapropriado e submetido a novos significados, como por exemplo, 

transfigurar o paradigma de que o negro é feio/grotesco, através do discurso de que negro é 

beleza, simbolizado pelo famoso slogan de afirmação negra “black is beautiful”. Porém, a 

prática da exposição e exploração simbólica do corpo negro pelas plataformas midiáticas é 

uma consequência dos movimentos ativistas negros, presentes na segunda metade do século 

XX até os nossos dias, que através do combate aos mitos e estereótipos racistas procurava 

viabilizar a afirmação e inclusão das populações negras nos sistemas de representações 

midiáticas, proporcionando ao homem negro se tornar mais uma possibilidade de escolha nos 

jogos afetivo-sexuais, como podemos perceber no depoimento a seguir: 

 

(...) Isso é parte dessa, como é que diz, dessa divergência que a gente vive, dessa 

guerra implícita ou explícita que a gente vive, desses modelos hegemônicos contra 

esses não hegemônicos. Agora eu acho que a gente, quer dizer, como diria Edson 

Gomes muito oportunamente, ‘mesmo que o rádio não mostre, mesmo que a tv não 

mostre, aqui estamos nós’, com nossa beleza. E se a gente não é visto pela televisão, 

a gente é visto pela rua. Salvador tá lá, você vê quanto negão bonito, quantas 

negonas bonitas, lindas, verdadeiras Candaces, Nzingas ali; quantos Shakas ali 

caminhando dentro de Salvador, e você vai pro Recôncavo, Cachoeira tá aí, uma 

das cidades mais lindas do Brasil na minha opinião, e você vê gente linda, linda... 

Você vê aqueles senhores lá, todos negros bonitos. Então, a gente tá aqui e ao 

mesmo tempo fazendo esse enfrentamento, indo provar que, eu nem sei se provar, a 

gente conseguiu afirmar nossa beleza. 

 

São inconcebíveis as características citadas no depoimento acima através da perspectiva dos 

mitos e estereótipos sobre o homem negro, pois as projeções imagéticas racistas presentes no 

imaginário coletivo brasileiro costuma relacionar tais características ao homem branco. O 

homem negro é destituído simbolicamente de cognição, inteligência, intelectualidade, 

sociabilidade, boa aparência física e valores humanos, pois sempre foi estereotipicamente o 

protótipo execrável de masculinidade. Esse protótipo causa como consequência uma série de 

barreiras e obstáculos nas relações afetivo-sexuais, como a separação étnico-racial de 

categorias de “homens para relacionamentos estáveis” e “homens para relacionamentos 

casuais”: o homem negro não possui serventia para relacionamentos estáveis por causa do 

sortilégio de sua cor, que compreende a carência crônica de todas as características citadas 

acima, tipicamente relacionadas ao homem branco. Desse modo, o homem negro serve 
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somente para o sexo enquanto objeto erótico-sexual, e o homem branco para constituir 

relações afetivo-sexuais normativas e sólidas, como o namoro e o casamento. Podemos 

evidenciar isso no excerto do depoimento oral abaixo: 

 

(...) Mas assim, a mulher branca em relação aos homens negros ela tem muito essa 

coisa do fetiche. Por exemplo, ela vai ‘ah, eu vou transar Luiz, eu vou transar com 

Carlos; tenho um fetiche da porra de transar com um homem negro e tal, e porra...’ 

só que ela pensa isso somente. Ela não pensa de repente ‘não, eu vou ficar com 

Carlos, eu quero casar com Carlos, também por que eu gosto de homem negro, e eu 

acho que com um homem negro eu me sentiria mais realizada’... Não tô dizendo que 

todas as mulheres brancas, mas eu imagino que uma grande maioria  tendem a isso. 

Não sei por influência do próprio racismo, que persiste, que é real, por causa das 

visões estereotipadas racistas, mas eu acho que eu vejo muito isso. 

 

Sobre o desempenho sexual e a macrofalia negra 

 

 O desempenho sexual humano não pode ser determinado pela herança genética e/ou 

étnica de um indivíduo. O sexo, suas técnicas e metodologias são adquiridos através do 

aprendizado, da prática e da experimentação erótica intergêneros, que variam entre as 

comunidades e sociedades, de uma cultura sexual para outra. Os mitos e estereótipos sexuais 

relacionados ao homem negro estão fundamentados na tese racista que determina a 

proficiência sexual dos afrodescendentes a partir de seus aspectos e características biológicas 

antagônicas ao dos homens de outras etnias. Dentre tais elementos, sempre é destacado a 

macrofalia negra: homens negros são dotados de pênis de proporções exorbitalmente grandes, 

sendo assim a prova maior de sua hipersexualidade. 

Refletir sobre a beleza, estética, os atributos físicos e anatômicos é um exercício de grande 

relevância para o entendimento das projeções imagéticas coletivas sobre a sexualidade do 

homem negro e suas respectivas manifestações através dos tempos. Tais aspectos são 

elementos que provocam e insinuam as relações de erotismo e erotização dos corpos, 

incitando a lascívia e produzindo atrações, desejos e fetiches sexuais. As proporções e 

dimensões dos membros corporais dos homens negros que é, em determinados aspectos, 

diferenciada das dos homens brancos ou de outras etnias, oferecem outros elementos que 

compõem os estereótipos sexuais do homem negro. O desempenho, desenvoltura e 

comportamento sexual deste, na maioria das vezes, estão diretamente associados ao tamanho 

de seu pênis. Acredita-se que negros são “desmarcados”, “roludos”, “pirocudos”, “maludos” 

“avantajados”, e outros adjetivos chulos que atribuem aos mesmos, de forma homogênea e 

generalizada, o estigma de detentores do sexo e do prazer intenso e voluptuoso. Este estigma 

foi configurado através dos tempos, e manifesta-se de forma tão silenciosa que a maioria dos 
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homens negros não percebe ou finge não perceber, preferindo às vezes incorporar tais valores 

às suas identidades masculinas e usufruir dos possíveis benefícios que os mesmos podem 

oferecer. Estereotipar a masculinidade e sexualidade negra de tal forma também é uma 

modalidade de prática do racismo. Sobre essa questão, o Depoente Nº 4 da seguinte forma: 

 

(...) Não é que o homem negro seja melhor que o homem branco na cama: há uma 

tendência das pessoas, das mulheres, dos homens também a depender do tipo de 

relacionamento que esteja em jogo, eu penso que se procura o homem negro, até 

mesmo a mulher negra, com a pretensão de tirar uma espécie de prova dos ‘nove 

fora’ em relação a esses indivíduos, assim ‘eu quero ver se realmente se é’. Acho 

que há muito essa coisa do imaginário, entendeu? Como que há um discurso de que 

são bons de cama, que tem uma efervescência a mais e tal, eu acho que as pessoas 

vão mais orientadas por essa ideia, de uma ideia estereotipada. Mas eu acho que 

não tem nada a ver. Pra mim o que define uma experiência sexual ser boa e ser 

intensa, o que vai definir isso é o nível, é o grau de envolvimento das pessoas. Ao 

mesmo tempo também a liberdade sexual, por que, por exemplo, um cara pode ser 

um negão como dizem, ele pode se imaginar que ele venha ser bom de cama por 

isso. Mas de repente pode ser que o cara tem uma relação com o sexo que só diz 

respeito em relação a necessidade dele, no sentido de ter um retorno do prazer. 

Então não é necessariamente que a mulher ela possa estar sendo realizada pelo fato 

de ir pra cama com ele. E ele próprio também, necessariamente não vai chegar a 

grande resultado por que, com sua companheira branca ou negra, por que ele é 

negro. Ele vai obter um resultado a partir do nível de envolvimento que ele 

estabelecer e de afinidade, entendeu? Então acho que quanto mais livre não a 

cabeça de um, por que é negro, por que é branco, mas a cabeça dos dois, a cabeça é 

um negoço muito perigoso, por que ‘a cabeça’, (risos), tudo reside na cabeça ou 

fora da cabeça, (risos), ou aonde a cabeça vai ser introduzida (risos), mas eu vou 

pensar assim: se os dois tem uma cabeça legal e tão a fim de se envolverem, isso aí 

resume tudo. 

 

O tamanho do pênis, na maioria das vezes, sempre é associado imageticamente ao nível e/ou 

intensidade de excitação e prazer que um homem pode proporcionar nas práticas sexuais, 

principalmente pelo seu alto valor simbólico nas sociedades ocidentais patriarcais, machistas 

e falocêntricas. O homem negro, a partir dos mitos e estereótipos impostos ao longo dos 

tempos, se transforma e sustenta no que eu chamo de Mito do Super Negão, caracterizado 

principalmente por sua suposta macrofalia – o maior de seus estereótipos, que ao mesmo 

tempo em que causa fascínio e deslumbramento, desperta medo e repulsa por ser considerado 

exótico, excêntrico, grotesco. Os homens negros generalizada e obrigatoriamente devem 

possuir um pênis grande, vistos sempre como “símbolos fálicos”, utilizando o termo 

fanoniano. Sobre a importância do tamanho do pênis nas relações afetivo-sexuais, o Depoente 

Nº 4 se posicionou da seguinte forma: 

 

(...) A maioria de nós homens acaba se apropriando desse discurso, e eu acho que o 

homem branco também, todos os homens de um modo geral se apropria, por que 

existe uma ideia no imaginário de que o pênis grande automaticamente ele... isso 

ganhou força com a indústria do racismo, e eu acho também que isso está um pouco 

ligado às sociedades mais antigas que associavam a imagem de um grande pênis à 
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fertilidade. (...) Não se trata de um tamanho absurdo, ou de ser grande 

simplesmente, se trata de o cara ter uma performance sexual que seja agradável à 

parceira. Agora eu imagino, agora já é uma outra suposição, eu imagino que as 

mulheres de um modo geral não admirem um pênis pequeno. Isso aí eu vejo que elas 

até veem com graça isso, eu acho elas fazem até pouco caso disso. O que não 

significa também que elas querem um pênis enorme, uma coisa descomunal, não, eu 

acho que não tem nada a ver não. Agora me parece, eu penso que elas assim como 

elas tendem a admirar mais, a achar mais bonito o homem grande. 

 

Entretanto, podemos perceber que a prática da diferenciação racial nas relações afetivo-

sexuais em nossa sociedade que parte do nosso imaginário coletivo racista, só permite o 

processo de desmitificação da sexualidade do homem negro a partir da concretização das 

experiências sexuais dos indivíduos envolvidos: é evidenciado que homens negros são 

heterogêneos, física e psiquicamente, podendo ser detentores ou não de pênis de grandes 

proporções e ótimo desempenho sexual. A importância do tamanho do pênis no sexo se torna 

relativa, e obedece aos fetiches eróticos que cada indivíduo constrói para si.  

 

O homem negro gay enquanto sexualidade transgressora 

 

 Os mitos e estereótipos sexuais sobre o homem negro não admitem nenhuma outra 

identidade de gênero ou sexualidade, pois seriam uma espécie de transgressão do ideal racista 

de masculinidade e sexualidade negra. O homem negro é concebido somente a partir do signo 

da heteronormatividade: os mitos e estereótipos vigentes não admitem a relação entre homem 

negro e homossexualidade. Sendo assim, os homens negros gays exacerbam ainda mais o 

caráter anormal de sua masculinidade e sexualidade. Homens negros heteros são, 

metaforicamente, rios de fluxo ininterrupto dos quais transbordam virilidade, lascívia, 

voluptuosidade, libido, exotismo e selvageria; Homens negros gays são rios turvos aos olhos 

heterossexuais racializados, pois traem demasiadamente as projeções imagéticas erótico-

sexuais presentes no imaginário coletivo. Sobre tal questão, opinou o Depoente Nº 4 da 

seguinte forma: 

(...) É a contra partida da ideia de homem negro como Super Negão. Que ao mesmo 

tempo, se é Super Negão, que a ideia de homossexualidade está ligada justamente 

não compreende o homem, ele não é hetero, não está associada ao macho, e ao 

mesmo tempo o homem negro que é homossexual ele passa a ser associado a uma 

vergonha. Ele trai o ideal de homem negro. Então eu acho que por isso pesa mais 

ainda sobre ele. Não é que o homossexual branco ele é visto dessa maneira também, 

ele trai um paradigma que deveria ser o homem heterossexual, só que que no caso 

do homem negro é duas vezes. Isso que acaba sendo considerado uma traição, 

acaba sendo duas vezes. O homem negro teria a obrigação de ser heterossexual. 
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A associação negro + homossexualidade é mais um tabu da sociedade ocidental racista, que 

engendra conflitos físicos e simbólicos tanto interna quanto externamente nas sociedades pós-

coloniais. A dinâmica de empoderamento através da apropriação e ressignificação dos mitos e 

estereótipos sexuais pelos homens negros heteros subordina, exclui e marginaliza indireta ou 

diretamente outras possibilidades de sexualidades e identidades de gênero, que transcendem 

aos níveis de melanina ou a falta desta. Assim, os homens negros gays acabam sofrendo 

opressões através de duas vias: a via racial e a via de gênero/sexualidade, gerando mais 

sofrimento, terror e inferioridade, como argumentou o depoente. 

 

O novo racismo e as relações afetivo-sexuais 

 

 Como já foi visto anteriormente, o homem negro no imaginário coletivo erótico-sexual 

seria um objeto sexual de fetiche e desejo para as práticas sexuais, impróprio para os 

relacionamentos estáveis como o namoro e o casamento. A adoção da masculinidade e 

sexualidade eurodescendente hegemônica como ideal superior nas relações intergêneros 

concretiza o que podemos de chamar de racismo afetivo-sexual, uma das modalidades do que 

Paul Gilroy (2007) chama de Novo Racismo
106

. Podemos considerar de antemão que a criação 

da ideologia da democracia racial brasileira é um dos marcos de construção do Novo Racismo 

da etnia branca nacional. Em suma, a tese da democracia racial é um tratado errante de 

“tolerância” da população branca das diferenças entre as inúmeras etnias e suas respectivas 

identidades culturais presentes em nosso país, que ainda devem se submeter ao 

embranquecimento propagado pelas mídias e suas tecnologias, nas quais o Novo Racismo, 

mais conhecido aqui como Racismo Cordial, é estruturado. Segundo Joel Zito Araújo: 

 

(...) O mito da democracia racial brasileira, apesar de intensamente criticado por 

amplos setores da população negra, persiste até hoje na indústria do cinema e da 

                                                           
106

 Segundo o sociólogo afro-britânico Paul Gilroy (2007), as práticas do Novo Racismo possui suas origens na 

tradição herdada de propagação e instituição de mitos e estereótipos racistas e etnocêntricos através de 

plataformas midiáticas como a propaganda, o rádio, o cinema e as artes, proveniente da mais impactante 

experiência etno e genocida das sociedades ocidentais contemporâneas: o império do nazi-fascismo europeu. A 

sórdida experiência do mundo ocidental com o nazismo alemão e a ascensão do império de Adolf Hitler a partir 

da década de 1930, além de eclodir uma das maiores guerras da humanidade, ocasionou o apogeu máximo das 

teorias racialistas e da ciência eugênica. A ditadura da supremacia da raça ariana propagada de maneira 

epidêmica por Hitler auxiliou de forma incisiva e determinante para a reinstituição e perpetuação de mitos, 

estereótipos e promoção de holocaustos em massa de populações judaicas, ciganas, deficientes, homossexuais, 

orientais e, no nosso caso, negras. Os padrões culturais e estéticos greco-romanos antigos (que de forma 

obsessiva cultuavam a perfeição anatômica e mental), combinados com as teorias eugenistas de supremacia da 

raça branca, corroboraram de forma decisiva para a reconfiguração do imaginário ocidental em relação às 

populações marginalizadas e execradas, citadas anteriormente. 
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telenovela. Caracteriza-se como uma poderosa cortina que dificulta a percepção 

dos estereótipos negativos sobre os afro-brasileiros e provoca a falta de 

reconhecimento da importância dos atores e das atrizes negras na história do 

cinema e da televisão do país. (ARAÚJO, 2008, p. 979). 

 

Os produtos fabricados pela indústria cultural ocidental são produzidos com a matéria-prima 

extraída da ideologia do eurocentrismo e embranquecimento, consumidos em larga escala 

como drogas entorpecentes e incitadoras da violência simbólica presentes na sociedade 

industrial pós-moderna, sendo esta a responsável pela reprodução dos mitos e estereótipos 

racistas e discriminatórios sobre as populações negras. A partir do pensamento filosófico de 

Adorno e Horkheimer (1985) podemos constatar que a indústria cultural é um dos macros 

mecanismos de proliferação esquizofrênica de uma estética branca de dominação. É através 

da indústria cultural que a barbárie estética é imposta e estabelecida, na qual a reprodução do 

que seria “belo”, “civilizado” e “atraente” – o homem branco – é desenfreada, transformando 

o homem negro na antítese grotesca do que seria o ideal de humanidade, masculinidade e 

sexualidade. O imaginário coletivo é altamente influenciado a partir de ideias racistas pré-

fabricadas que passam pelo filtro da indústria cultural etnocêntrica, sendo incorporadas 

através de seus produtos, como filmes, telenovelas, revistas, comerciais publicitários, 

músicas, etc., considerados por Adorno e Horkheimer como “paralisadores das capacidades 

psicológicas” do público consumidor/espectador por causar grande fascínio e deslumbramento 

em nossos tempos. 

Sobre a prática do racismo nas relações afetivo-sexuais, o Depoente Nº 4 se posicionou da 

seguinte forma: 

 

(...) Tem uma coisa que me chama muita atenção: eu lembro, eu tive de uma colega 

que ela gostava muito de mim, estava bem claro. Ela era branca, dava pra perceber 

que ela gostava de mim, não sabia mensurar o nível de gostar, claro que a 

princípio. Com o tempo fui percebendo ali pelo flerte e tal, havia até um interesse. 

Inicialmente a gente era bem próximo e tal, e com o tempo eu pude perceber isso, 

embora nem dei muita atenção, mas aí foi ficando claro e tal. Só que com o tempo 

também fui percebendo que não era só uma questão de atração, havia uma espécie 

de curiosidade. Você via por algumas falas, alguns comentários, era como se fosse 

assim ‘rapaz, eu quero conhecer ele por que ele é negro’, sabe? Por que tinha 

aquela coisa ali o tempo inteiro. Mesmo se ela não quisesse ou tentasse disfarçar, 

tava relacionado a isso. E aí eu fui percebendo que, comecei a jogar com isso, e eu 

percebi que na real era isso mesmo. Ao mesmo tempo, ela não dava sinais de que 

ela se envolveria comigo pra um relacionamento fixo. Se ela de repente quisesse, se 

eu quisesse de repente uma aventura, uma aventura sexual com ela vamos assim 

dizer, isso iria ser ótimo. Mas tava bem nítido assim, bem perceptível que não 

haveria possibilidade, por questões de família que ela sinalizava, por ela mesmo, 

por falas dela... Por isso que quando eu disse que há muito disso na cabeça da 

mulher branca de viver uma aventura, de até dizer assim ‘realizei o fetiche’ e tal. 

Eu percebia que havia um desejo, mas não havia uma possibilidade. De repente 
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poderia até haver, mas o que tava bem claro era isso, que era uma espécie de ‘eu 

quero tirar essa dúvida, desvendar essa dúvida’, algo relacionado a isso. 

 

Para muitas e muitos, o processo de erotização dos corpos e construção de relações afetivo-

sexuais depende da vontade e do gosto pessoal que os indivíduos possuem, elementos que 

transcendem a categoria étnico-racial. Porém, essa forma de pensamento faz com que nós 

caímos mais uma vez em uma das armadilhas do Novo Racismo: a ideologia colonial do 

racismo se encontra impregnada em nossa formação psicológica dos sentimentos e desejos, 

podendo influenciar de forma decisiva nas nossas escolhas na prática da conquista amorosa. A 

pedagogia da democracia racial nos ensina a aceitarmos as diferenças e a miscigenação, mas o 

protótipo perfeito de humanidade que continua fixado e desejado em nossas mentes é o da 

branquidade, pois este é uma das nossas tradições herdadas do colonialismo. Assim, torna-se 

necessário uma “descolonização mental”, proposta do afro-psicanalista Frantz Fanon (2008) 

que incita a tomada de consciência da produção histórica do racismo, o questionamento dos 

mitos e estereótipos relacionados aos negros e a construção de uma psiquê pós-colonial, que 

emancipa a humanidade das populações negras, como também procura estabelecer a 

igualdade nas relações étnico-raciais. 

Diante desta amostra e breve análise dos depoimentos coletados, podemos constatar que os 

mitos e estereótipos sobre o erotismo e a sexualidade do homem negro se encontram bastantes 

presentes no imaginário coletivo baiano. São aspectos e elementos que são utilizados para a 

construção dos fetiches sexuais, provenientes da racialização e glamourização do corpo e da 

psiquê do homem negro no Brasil. Tal prática é uma espécie de manifestação do preconceito e 

da discriminação étnico-racial em nossa atualidade, constituindo o fenômeno do Novo 

Racismo, sempre invisibilizado, camuflado e normalizado pela ideologia da democracia 

racial. Os mitos e estereótipos sobre o homem negro provocam a homogeneização e 

sintetização da população masculina afrodescendente diaspórica, que é composta por uma 

multiplicidade de identidades culturais, sexuais e de gênero, como também causa a negação 

da proficiência dos homens negros para desenvolvimento relacionamentos afetivo-amorosos. 

Simbolicamente, tais mitos e estereótipos podem ser apropriados pelos homens negros nos 

jogos raciais de empoderamento e na formulação de contra discursos em relação à 

masculinidade e sexualidade eurodescendente hegemônica. Porém, diante desta dinâmica são 

amputadas as possibilidades de identidades sexuais e de gênero, pois a inquestionável 

heteronormatividade integra os valores masculinos e sexuais estereotípicos relacionados ao 

homem negro, impedindo a afirmação de uma afro-homossexualidade. 
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Casamento religioso e civil: algumas singularidades das famílias no município de 

Itaberaba - Ba (1950 – 1980)  

 

FERNANDA DE SOUZA LIMA

 

 

A linha tênue que separa os parâmetros tidos como “essenciais” para formação das famílias 

do século XX tem como baliza a valorização do casamento religioso e civil
107

, tidos como 

instrumentos legítimos, que implicam na honra e na boa conduta dos indivíduos, embora esses 

preceitos moralistas se tenham caracterizado como regras sociais, que determinavam o lugar 

social que cada sujeito ocupava na sociedade. Nesse sentido, os valores que alicerçavam as 

vidas dos indivíduos eram prescritos dentro dos moldes familiares, onde a igreja, enquanto 

instituição religiosa, ocupou um importante papel, visto que os ideais propagados eram de um 

discurso voltado para ecoar nas vivências e experiências cotidianas das pessoas (SILVA e 

ARAS, 2011), regulando assim os comportamentos em prol de uma sociedade civilizada. 

Analisando os parâmetros acima mencionados, percebemos que Igreja colaborou com a 

propagação de ideais moralistas que visavam inclusive a institucionalização da família, como 

elemento primordial da existência humana, já que cabia à sociedade seguir os preceitos 

religiosos respaldados pela Bíblia, vista como instrumento  livre de questionamento, por se 

tratar da obra Deus. Dentro dessa lógica, a religião desempenha um papel de mantenedora dos 

valores em prol da instituição e conservação da ordem familiar, apesar de que, a família em 

suas diferentes épocas, vem sofrendo modificações que retratam, não só novas perspectivas, 

no âmbito das escolhas conjugais, como também, apresentam rupturas e continuidades das 

relações sociais, no sentido, de “crise” na família (GUIMARÃES, 2009: 1). 

O historiador Christopher Lasch situa essas transformações como vindas desde o Século das 

Luzes, quando as questões sobre o corpo e a mente são colocadas em xeque pelos iluministas. 

Assim, o autor vai dizer que as mudanças advindas por meio da razão serão responsáveis 

pelos primeiros questionamentos sobre os papeis sexuais e pelo surgimento da nova 
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perspectiva do casamento, o que leva a crer que essas transformações foram marcadas por 

lutas e conquistas responsáveis pela evolução da família ao longo do tempo. Lasch acrescenta 

ainda que 

[...] a interpretação dominante da história da família na Europa e na América é de 

que a visão dinástica do casamento segundo a qual o amor romântico e o 

casamento eram considerados incompatíveis – foi substituída, por volta do século 

XIX, pela glorificação da escolha do companheiro e pelo ideal do “amor romântico 

(LASCH
 
, 1999; 27).   

 

Nesse ínterim, reconhecemos que, assim como as novas práticas em prol do amor romântico 

ganhavam espaço e eram cada vez mais recorrentes no século XX, a igreja, enquanto 

instituição que “alicerçava” os valores em prol da vida em família, também tinha que 

acompanhar essas mudanças. Por isso, os seus discursos ressignificaram-se, dando lugar a 

novos valores, abandonando aqueles discursos que propagavam, por exemplo, a escolha 

conjugal baseada em interesses econômicos e informada pela defesa da tríade tradição, família 

e propriedade. 

Considerando que o trabalho do Padre Camblin não é de modo algum documento 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e muito menos do Conselho 

Episcopal Latinoamericano, como algumas pessoas mal informadas ou mal 

intencionadas estão divulgando, a Comissão de Opinião Pública Diocesana informa 

aos católicos da Arquiodiocese do Salvador que o movimento TRADIÇÃO, 

FAMÍLIA E PROPRIEDADE de modo algum conta com o apoio dessa 

Arquiodiocese
108

.  

 

Nota-se que, se por um lado havia as permanências no sentido de propagação de um 

movimento em defesa da TRADIÇÃO, FAMÍLIA E PROPRIEDADE; por outro os discursos 

em favor de uma igreja renovada, cresciam cada vez mais, proclamando os ideais 

civilizatórios, com o intuito de buscar uma maior aproximação com o cotidiano dos seus fieis. 

Assim, o ideal de amor romântico, que era propagado através dos mecanismos de 

disciplinarização, vinha imbuído por um conjunto de etapas que se inicia com o namoro, 

passando pelo noivado e culminando com o casamento. Alguns estudos apontam que essas 

etapas foram adotadas como padrão tradicional urbano (AZEVEDO, 1975) das relações sexo-

afetivas.  

No século XX, essas práticas ainda mantêm fortes resquícios do ideal de amor romântico do 

século XIX, uma vez que o amor conjugal nessa relação exige que a mulher siga, 

                                                           
108

 Jornal Semana Católica, 26 de março de 1967. 



168 

 

principalmente, o ideal feminino de esposa que deve cuidar do marido e dos filhos, para assim 

poder gozar da felicidade conjugal. De tal modo, essa felicidade conjugal, ou mesmo, a busca 

dela, era proclamada através da notas publicadas no jornal Mensageiro da Fé e O Itaberaba. 

É importante destacar que o jornal Mensageiro da Fé foi um periódico católico editado em 

Salvador e, provavelmente, circulava em paróquias do interior da Bahia, levando-nos a supor 

a possibilidade de chegar ao conhecimento á comunidade católica itaberabense. Assim, o que 

nos interessa abordar é que ambos os jornais, publicados em décadas diferentes, trazem o 

discurso de legitimidade da família. 

Os discursos normatizadores sustentavam o ideal de resguardar as famílias no sentido de 

alimentar a idéia de que os sujeitos devem namorar, noivar, casar e procriar. A imposição 

dessa etapas mascaram no indivíduo o chamado destino que estilhaça as possibilidades de 

fazer diferente e alimenta, no cotidiano, o conformismo e a inércia (SILVA e ARAS, 2011: 

69); ou seja, os hábitos e práticas educam as pessoas para casar e, consequentemente, procriar, 

colocando esse projeto como responsável por uma felicidade da qual as pessoas precisam para 

viver. Notamos, por exemplo, em uma das matérias do jornal Mensageiro da Fé, tendo como 

título “Minha posição como noivo perante ao (sic) casamento”: 

O tempo do noivado é tempo de preparação para uma grande coisa... Leviandade, 

brincadeira podem ser fatais 

O elemento fundamental para vocês é o amor. Nunca, em primeiro lugar, deve ser a 

diversidade dos dois sexos que gera os filhos, mas o amor, Dizem os psicólogos, e 

também os recomendáveis entre êles, que a educação da criança já começa no seio 

materno. Tôda violência, brutalidade, tôda precipitação se reflete com certeza nos 

filhos. A educação dos filhos é uma obrigação que cada casal tem. Portanto, caros 

noivos, vocês também devem pensar nisso antes de se casarem. Será que quando 

vocês casarem estão em condições de garantir a educação dos filhos que vão criar 

Economicamente e também religiosamente   

O matrimônio não é carta branca para abusos do sexo. Tudo que diz respeito aos 

filhos requer de vocês mais tarde muito autodomínio e respeito mútuo. A castidade, 

a pureza continuam ser arma forte e a segurança do amor mútuo também no 

matrimônio
109

. 

 

Aqui percebemos que o discurso disciplinarizador, dirigido aos noivos, tinha o propósito de 

chamar atenção dos futuros casais para os perigos de desviar-se das boas condutas 

recomendáveis pela igreja, pois a castidade e a pureza assumiam sinônimos de um 

matrimônio em Cristo. Atrelado a esse fator de garantia para sucesso no matrimônio, o sexo 

aparece como o principal vilão nesse discurso, já que, até depois do casamento, o casal deve 
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evitar os abusos do sexo, principalmente se os noivos não têm condições de garantir a 

educação dos filhos. 

Não muito diferente dessa estratégia de estabelecer normas, ou mesmo reproduzir noções que 

regulam as vivências dos sujeitos na sociedade, o jornal O Itaberaba trazia, em suas edições 

da década de 1950, notas parabenizando os noivos e as famílias de ambas as partes pela 

realização do noivado: 

NOIVADO DISTINTO 

Estão noivos na visinha cidade de Ipirá, os distintos jovens Sr. Waldomiro Oliveira 

Moreira e a prendada Senhorinha Dinorá Dantas e sua exma esposa, da alta 

sociedade daquela localidade. 

Felicitamos os mimosos noivos e suas Exmas. Famílias
110

. 

 

Nota-se que as publicações não correspondiam somente à localidade de Itaberaba, mas a toda 

microrregião, onde circulava o jornal. Em algumas das notas, o periódico costumava 

identificar o noivo, fazendo referência ao local de trabalho, ou profissão exercida pelo 

mesmo, como funcionário dos Telégrafos, da Serralheria, etc., sinalizando tratar-se do homem 

ideal, trabalhador e, portanto, um bom partido para se casar. Nessa mesma perspectiva, o 

jornal também identificava as noivas, no entanto, exortava qualidades das moças, como 

prendadas e pertencentes a famílias da alta sociedade, fatores destacados como valores 

essenciais para a escolha dos futuros cônjuges.  

Nesse processo de tornar público os enlaces, os Editais de Proclamas assumem um importante 

papel enquanto meio de anunciar os casamentos civis a realizar-se na Comarca de Itaberaba, 

tendo em vista que o Código Civil de 1966 já previa que têm capacidade para contrair 

casamento todos aqueles em quem se não verifique algum dos impedimentos matrimoniais 

previstos na lei
111

, como possuir casamento anterior. Deste modo, as notas dos Editais de 

Proclamas, publicadas no jornal, era um dos instrumentos de verificação da existência de 

algum impedimento legal, relativo ao casamento das pessoas anunciadas. 

Darcy Alves Mangabeira, Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais desse 

primeiro Distrito, Sede do Termo e Comarca de Itaberaba, do Estado da Bahia, na 

forma de Lei etc. Faz saber que pretendem casar, Maurílio Jesus Macedo, com 

Carlinda Néri Moura. O contraente é solteiro com 41 anos de idade, de profissão 

artífice, residente nesta cidade, filho legítimo de Pedro Firmino Macedo e D. Inês 

Adelaide de Jesus. A contraente é solteira de profissão domestica, residente nesta 

cidade, com 21 anos de idade, filha de José Manuel de Moura e D. Maria Moura. 

Apresentaram os documentos exigidos pelos números 1, 2 e 4 do artigo I80 do 

Código Civil. Se alguém tiver conhecimento de existir algum impedimento entre 
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eles, oponho-o na forma da Lei. E, para chegue ao conhecimento de todos, afixe-se 

num lugar do costume e publique pela imprensa
112

. 

 

Seguido esses trâmites, o jornal O Itaberaba publicava então sobre um outro passo desse 

conjunto de etapas das relações sexo-afetivas, instituídas pelo padrão urbano tradicional 

(AZEVEDO, 1975), anunciando a realização de casamentos, além de publicar felicitações aos 

recém-casados:   

 

Casaram-se nesta cidade, no dia 25 deste mes, os distintos jovens Sr Vivaldo Ribeiro Rodrigues e Se. horinha 

Ceny Gonçalves da Silva, naturais deste município.  

O noivo que vem residindo em S. Paulo há alguns anos, joven trabalhador e de ótima conduta, permaneceu 

firme ao seu compromisso nupcial, vindo agora, realizar o seu ideal, casando-se com a sua conterranea.  

Ele é filho do lavrador, Sr. Marcelino Rodrigues e a noiva, do Sr. Francisco Gonçalves da Silva e de sua esposa. 

Seguiu o casal para Capital de S. Paulo onde foi residir, trazendo ao jornal de sua cidade o seu abraço de 

despedida e ainda por nosso intermédio despede-se dos seus amigos e parentes. 

Aos recen-casados, desejamos felicidades
113

.  

 

Nessa publicação, percebemos novamente que a boa conduta dos cônjuges, no sentido do 

homem trabalhar e da mulher zeladora de sua honra e prendada. Esses valores eram exortados 

constantemente nos discursos do jornal, enquanto parâmetros para o êxito da felicidade 

conjugal na sociedade. Assim, para selar esses protocolos, o jornal registrava ainda o 

nascimento dos filhos. 

 

Nasceu no dia 1º de novembro, o segundo filhinho do digno casal Snr. Silvano Silva 

– D. Isabel Queiroz Silva, residentes neste Município, após dez anos da sua 

primeira filhinha Maria Neusa, que teve grande alegria com o aparecimento do seu 

irmãozinho. 

Gratos pela participação, desejamos felicidades ao recen-nascido
114

.  

 

Aqui reconhecemos, mais uma vez, os ideais morais em prol da valorização da família e da 

procriação assumindo significados importantes nessa sociedade, que é de conceber a ideia de 

que o sucesso da família depende do casamento e da existência da prole. Nos supreendeu 

também encontrar a publicação de pequenos textos, escritos pelos próprios leitores, que 

escreviam para o jornal, homenageando seus cônjuges, ao completarem Bôdas de Prata, ou 

mesmo de ouro.  Como é o caso, do texto, escrito para Doralice Leal. 

A minha querida esposa Doralice Leal. Há 25 anos passados unimo-nos por toda 

vida. 
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Fomos felizes. Nosso amor não apresentou cansaço nem teve colapsos. Hoje 

apresenta-se-nos ainda, porque sofreu a ação consalidadora dos tempos e 

estratificou-se com os anos.  

Vinte e cinco anos de vida conjugal plácida e feliz, num lar que Deus nunca 

desamparou, porque conosco, nèle também mòra e nortèa-nos.  

Os nosos filhos já estão homens, seguindo os nossos exemplos de honestidade e 

virtudes, a mesma linha rèta que sempre trilhamos. 

Isso nos encanta e reconforta. Somos felizes. E a nossa felicidade é tão sólida que, 

às vezes, (louca presunção) julgamo-nos criaturas mais felizes do universo. Vinte e 

cinco anos já se foram rápidos, dando-nos a impressão de que foram apenas 25 

anos. Os anos passaram céleres; não o sentimos. Apenas a aureola dos meus 

cabelos brancos lembram a longa caminhada, através dos anos, sempre juntos, 

como um prolongamento do nosso noivado. O nosso amor não mudou. “Amor 

sinceridade, amor delicadeza” Acompanhou-nos crescendo sempre, alegrando 

nossa vida, ao som vozeiro alegre dos nossos queridos filhos que seguem de perto 

os nossos exemplos e conselhos.  

Ao volvermos o olhar para a longa trajetória percorrida, sentimo-nos satisfeitos 

alegres, felizes.
115

  

 

É possível considerar que o propósito das publicações dessas notas esteja associado ao desejo 

e interesse de tornar público os enlaces e momentos “tidos” como importantes na vida em 

família, visto que o noivado e, consequentemente, o casamento assumiam significados de 

valor moral e político para sociedade, pois a família era uma instituição que garantia 

estabilidade e status social. Nesse sentido, constatamos que essas publicações faziam 

referência a um tipo específico de família, que mantinha suas relações sociais imbricadas em 

uma classe social distinta, ou seja, a maioria desses indivíduos situava-se na pirâmide da 

hierarquia social local, compondo a classe média alta da cidade de Itaberaba e arredores. 

Talvez por isso, se fizesse tanta questão de atestar, perante a sociedade, o cumprimento de 

cada etapa de um bom casamento, ressaltando o bom encaminhamento dos filhos que, 

certamente, dariam continuidade àquele modelo de vida conjugal. Faz sentido supor que 

outros interesses, além do desejo afetivo de comemorar a felicidade das bodas de prata, ouro 

ou diamante, ensejassem tais publicações. 

As práticas vivenciadas pelos moradores de Itaberaba e microrregião refletem uma vivência 

social, na qual o casamento simbolizava os valores que resguardavam a família. Assim, uma 

jovem que atingia a adolescência e já tivesse um noivo à vista para o casamento, era um 

grande motivo de orgulho para os familiares, que podiam anunciar no jornal o noivado ou 

mesmo o casamento de sua filha, já que o jornal era um veículo de comunicação na cidade e 

na microrregião. 

Considerando a lógica de que os jornais dão conta do cotidiano dos moradores (homens e 

mulheres) de uma localidade, ou mesmo região, é que apresentamos também algumas 
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publicações do jornal Mensageiro da Fé, em que se estabelecem comportamentos, ou melhor, 

ditam condutas para os casais, objetivando contribuir para a harmonia dos lares.   

 

Disse-me uma senhora casada: “Vós sacerdotes, divinizais muito o casamento e não 

sabeis que inferno às vezes é”. E outra: “Antes do casamento os homens nos 

prometem o céu, e depois nos dão o verdadeiro inferno”. 

 

O matrimônio dos cristãos é sacramento, q. d. é santificado por Cristo e uma fonte 

de graças para os casados, para que o seu casamento se torne feliz e um meio de 

santificação, pois os cônjuges por cumprirem fielmente os seus deveres, devem 

conseguir e conseguem, a sua perfeição e a boa educação dos filhos. Mas isso 

depende de duas pessoas, do marido e da mulher. Quando ambos em boa harmonia 

e compreensão, são levados pelo mesmo ideal, o casamento lhes completa e 

aperfeiçoa a personalidade, e não será fonte ou ocasião de constantes atritos e 

descontentamentos. Não é sempre o marido o responsável pela atmosfera carregada 

do lar. Há casos, e até muitos, em que a mulher satura o ambiente de germens e 

vírus de desconfiança, ciúme, de azedume e nervosismo
116

.  

 

 

Reconhece-se que, por mais que igreja conduza o seu discurso no sentido de proporcionar a 

harmonia no espaço familiar − aconselhando o homem e a mulher nas suas vivências do lar e 

tentando mostrar que essa felicidade conjugal era da responsabilidade de ambos os cônjuges 

−, é preciso considerar que a imagem estereotipada sobre a mulher, ainda permanece em cena, 

culpando-a pelo desgaste da vida conjugal, por criar um ambiente saturado de problemas. Por 

isso, o jornal chama atenção para questões como “Responsabilidade conjugal e cristã”, já em 

notas anteriores: 

 

A família é um dos elementos mais importantes não só em vista da conservação da 

espécie humana, mas sobretudo em vista da igreja de Cristo. Cada família sadia e 

cristã contribui para o aumento sadio da Igreja e do reino de Deus. A falta de 

vocações sacerdotais e religiosas tem uma de suas causas essenciais na falta de 

famílias sadias e cristã.  

É evidente, portanto, a importância da família cristã. E é evidente também que os 

esposos cristão carregam sôbre si a responsabilidade para isso, responsabilidade 

de aumentar o Reino de Deus nessa terra. É responsabilidade e ao mesmo tempo 

MISSÃO E VOCAÇÃO. É uma responsabilidade também diante da humanidade
117

.  

 

A condenação de comportamentos indesejáveis era uma das pautas primordiais para os 

jornais, principalmente para um periódico de cunho religioso. Porém, os padrões desses 

discursos insinuavam conselhos na forma de um discurso moralista e conservador. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que algumas dessas peculiaridades, apresentadas nas notas 

dos Jornais O Itaberaba e o Mensageiro da Fé, evidenciam que os discursos publicados 
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ensejavam conduzir a sociedade, construindo assim lugares ordenados para os indivíduos se 

relacionarem, ou seja, a produção desses discursos privilegiava uma base institucional, que 

legitimava e revigorava a política de poder e dominação, garantindo assim a distribuição dos 

sujeitos que falam, profetizando ou mesmo reconduzindo a sociedade a exercer/assumir uma 

identidade tida como verdade (FOUCAULT, 2007: 45). Assim, podemos considerar que por 

trás dessas “falas” havia instituições que cristalizavam uma noção de verdade a aquilo que se 

desejava legitimar, como aconteceu, por exemplo, com as idéias de modernidade e progresso 

do espaço urbano.  

Nesse sentido, não podemos deixar de lembrar da revista O Cruzeiro,
118

 também um 

importante veículo propagador do progresso da urbe e das condutas morais, trazendo em suas 

publicações opiniões preconcebidas de como a mulher deveria se comportar na sociedade e no 

casamento. Com isso, a revista divulgava regras de condutas nas sessões femininas no sentido 

de ditar comportamentos, como mostra a Charge abaixo, publicada na edição de 30 de julho 

de 1960: 
119
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A mensagem da charge de Carlos Estevão
120

 sobre o “Ser mulher” estava diretamente 

relacionada às mulheres casadas, já que o conteúdo ideológico dessas imagens correspondia a 

idéias que construíam sentidos de ordem de valores no que se refere a códigos e normas de 

comportamentos.  

Por sua vez, nota-se que a imprensa assumia um papel de conselheira
121

, ao divulgar 

recomendações que tendiam para o “Bom senso” da então “boa esposa”. Com isso, os ditames 

da revista traziam opiniões preconcebidas de como a mulher deveria se comportar para 

assegurar o bem estar do casal, já que, segundo a revista, a maior parcela da felicidade do 

casal cabe, por natureza, ao espírito feminino, que é dotado de certas qualidades sem as quais 

nenhuma espécie de sociedade matrimonial poderia sobreviver bem. 

 Acrescenta, ainda, que cabia à esposa toda a responsabilidade do bem estar da união 

conjugal, pois haverá mulheres de espírito avançado que irão recusar os conselhos da revista, 

“sob o pretexto de que o casamento, nesse caso, não é compensador. A estas, corresponderiam 

às esposas felizes — provando o quão compensador é aceitar o casamento como uma 

sociedade em que a mulher dá um pouquinho mais”
122

.  

Diante das questões apresentadas ao longo desse capítulo concernentes às regras das relações 

conjugais, o casamento se apresenta enquanto produto de significados culturais que delimitam 

hábitos e comportamentos, que definem, por exemplo, a identidade que moldará a forma de 

ser no mundo (GUIMARÃES, 2002: 35) de cada indivíduo, a depender do contexto ou 

sociedade em que esse sujeito vive. Todavia, tanto esforço e empenho das famílias, do estado, 
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da igreja e da imprensa parecem não ter sido suficiente para manter, na segunda metade do 

século XX, os mesmos padrões de casamento verificados para os períodos anteriores da nossa 

história. 

 Os gráficos que apresentamos abaixo, foram elaborados a partir de dados pesquisados no 

Fórum Desembargador Hélio Lanza e na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Itaberaba, 

que identificam mudanças vinculadas aos casamentos religiosos e civis.   

 

     Fonte: Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Itaberaba 

Por meio destes dados, verifica-se que a procura por casamentos religiosos na Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário em Itaberaba foi decaindo ao longo da segunda metade do século XX, 

principalmente entre as décadas de 1960 a 1970. Entretanto, podemos levantar a hipótese de 

que essas reduções nas quantidades de casamentos realizados na paróquia demonstram a 

demarcação de mudanças significativas no estabelecimento de novos hábitos e 

comportamentos, pois à diminuição do percentual de casamentos religiosos em Itaberaba 

correspondeu o aumento do percentual dos casamentos civis, conforme gráfico número 2,  

permitindo-nos inferir um quadro de mudanças sensíveis nessa sociedade que, há poucas 

décadas atrás, adotava o casamento religioso como fundamental para a consolidação do 

vínculo legal das uniões.  Nesse sentido, chama atenção o fato de que, ao passo que os 

casamentos religiosos decaiam, os casamentos civis aumentavam progressivamente como 

mostra o gráfico abaixo: 
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             Fonte: Fórum Desembargado Hélio Lanza – Itaberaba  

 

 Sem dúvida, as transformações no casamento e na família indicam novos interesses dos 

noivos nas escolhas de formalizar suas uniões. Essas atitudes nos permitem considerar que o 

casamento civil começa a ganhar maior importância na sociedade, principalmente a partir do 

Código Civil brasileiro, que passa por constantes alterações, como a do Decreto-Lei nº 47. 

344, de 25/11/1966, ou seja, essas mudanças atendiam inclusive aos direitos da família, e ao 

casamento civil, no sentido de um maior reconhecimento no âmbito legal, já que o casamento 

religioso, até então, não assegurava os direitos legais constituídos pela lei.  

Nota-se, ainda, que os registros de casamento religioso com efeito civil começam a ser 

praticados a partir de 1974, como aponta o gráfico: 
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             Fonte: Fórum Desembargador Helio Lanza – Itaberaba 

 

Nesse gráfico percebe-se que esse novo tipo de casamento permite o reconhecimento das 

uniões religiosas com efeito civil, ou seja, ao invés dos casais casarem-se no religioso e 

depois no civil, ou vice-versa, passam a optar por contrair matrimônio, por ambas as formas 

numa única cerimônia. Nesse sentido, fica evidente que a família − apesar de ser uma 

instituição histórica, atravessada por discursos e práticas de defesa das tradições − se 

reinventa (SCOTT, 2012: 39), gerando novas expectativas e vivências num espaço que se 

ressignifica para atender os ideais de uma sociedade que está em constante mudança.  
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“Acorda Maria Bonita”, acorda vem catar o café: mulheres de Eunápolis 

na plantação cafeicultora. 
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CÉLIA SANTANA (Orientadora)
 

 

 

Considerações iniciais  

Durante muito tempo a historiografia deu abordagem exclusivamente aos grandes feitos e aos 

heróis. Com o movimento dos Annales, a análise histórica deslocou-se ganhando amplitude e 

novas contribuições, tudo isso devido à necessidade de se manter diálogos com outras áreas 

do conhecimento voltadas para entender as relações humanas.  

 A revista dos Annales foi fundada no ano de 1929 por Bloch e Febvre, os interesses desses 

pensadores estavam voltados para a história de indivíduos reais e para a teia de suas relações 

diárias, livrando-se de idealismos abstratos, promovendo mudanças estruturais na formação 

do saber histórico, pois agora a história permearia todos os campos onde há agentes 

participativos na construção do processo histórico. Por conta disso, surge na historiografia 

uma nova abordagem: História Social. Esse novo campo, por sua vez, começa a dar voz às 

pessoas comuns que durante muito tempo foram excluídos da História, por não estarem 

presentes nos documentos escritos oficiais, em suma, novos objetos de estudos entram em 

cena na escrita da História.  Sobre esse novo enfoque Castro nos acrescenta que: “Foi na 

década de 1050 e 1960, entretanto, que uma história social, enquanto especialidade tendeu a 

se constituir no interior desta nova postura historiográfica, que começava a se tornar 

hegemônica (...)”. (CASTRO, 2011:43).  

 Essa busca por novas formas de interpretar os fatos históricos visava fugir dessa história 

engessada, que excluía muitos e privilegiava poucos, era necessário que essa nova 

especialidade desenvolvesse estudos mais amplos dos processos históricos, abraçando uma 

história que problematizasse que se preocupasse com os inominados, seu cotidiano, sua vida 

como um todo. Assim, a partir das discussões proposta pelos Annales, e por essa nova 

corrente historiográfica que é a história social, busco discutir e problematizar sobre as 

mulheres de Eunápolis na plantação cafeicultora. Analisando principalmente seus papeis 
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social e econômico, destacando a mão-de-obra feminina nesse município, bem como sua 

importância na construção da identidade social de gênero.  

Ao direcionarem seus interesses para a história de seres concretos e para as suas relações 

cotidianas, Bloch e Febvre instauram a possibilidade de que as mulheres fossem incorporadas 

à historiografia. É inegável que esse momento de profundas transformações afetou a produção 

historiográfica, e que a partir disso é que foi possível dar voz ao sujeito comum, e a se discutir 

temas como as mulheres. É nessa perspectiva que apresentamos as mulheres na plantação 

cafeicultora no Município de Eunápolis.  

 

As relações de gênero: breve diálogo  

De acordo com Scott (1990), ainda que exista a identificação da mulher com determinados 

papéis, temos que compreender que esses papéis são construções históricas, e mudam ao 

longo do tempo, de sociedade para sociedade. Por conta dessa afirmação, podemos perceber 

que as questões de gênero ultrapassam as questões de sexo, pois trazem à tona dimensões 

política, e sociocultural das relações entre masculino e feminino presente na vida cotidiana, e 

está diretamente relacionada às relações de poder. Portanto, não se pode perceber o feminino 

fora de sua relação com o masculino. 

 Ainda em Scott, (1990), as pesquisadoras feministas assinalaram muito cedo que o estudo das 

mulheres acrescentaria não só novos temas como também iria impor uma reavaliação crítica 

das premissas e critérios do trabalho científico existente. “Aprendemos”, escreviam três 

historiadoras feministas, “que inscrever as mulheres na história implica necessariamente a 

redefinição e o alargamento das noções tradicionais do que é historicamente importante, para 

incluir tanto a experiência pessoal e subjetiva quanto as atividades públicas e políticas. Não é 

exagerado dizer que por mais hesitante que sejam os princípios reais de hoje, tal metodologia 

implica não só em uma nova história das mulheres, mas em uma nova história”.  Eis um 

desafio teórico. Ele exige a análise não só da relação entre experiências masculinas e 

femininas no passado, mas também a ligação entre a história do passado e as práticas 

históricas atuais. Como é que o gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que o 

gênero dá um sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? As respostas 

dependem da percepção de entender o gênero como categoria de análise.  

Partindo dessa perspectiva buscamos perceber as mulheres na plantação cafeicultora em 

Eunápolis, enquanto sujeitos da sua História, apresentando estratégias que possibilitam suas 

vivências e convivências em suas relações tanto no trabalho, quanto na família. Perceber seus 
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conflitos, as negociações, resistência, seus poderes e “fragilidades”, se tornou um desafio 

teórico, pois as questões de gênero, como substituto de mulheres vão ser utilizadas para 

sugerir que a informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os 

homens, que um implica no estudo do outro. Pois compreender as relações de gênero é 

compreender que as relações entre homens e mulheres passam por diferenças que são 

construções históricas e que não devem ser naturalizadas. E que essa relação não pode ser 

estudada de forma isolada, mas dialógica com outras esferas.  A saber, a divisão e 

hierarquização social e sexual do trabalho, apresentando assim, uma abordagem sobre as 

vivências e experiências, as múltiplas identidades dessas mulheres que assumiram papéis 

diferenciados na realidade eunapolitana. 

 

Descrições do município  

 

Eunápolis está localizado na região do extremo Sul da Bahia às margens da BR 101 e o atual 

prefeito é Neto Guerrieri. O município possui uma população de 100.196, segundo o senso do 

IBGE (2010), e com expectativa de 110.803 habitantes em 2013, possuindo em 2010 o índice 

de desenvolvimento humano de 0,677. Sobre a origem do município existem várias versões. 

Cunha, quando menciona Ribeiro, afirma que:  

 

(...) Eunápolis surgiu com a construção da BR 367, uma estrada que liga Porto 

Seguro até o coração da Mata onde ficavam os barracões que abrigava os 

garimpeiros e engenheiros. A distancia entre Porto Seguro e o ramal da construção 

somava 64 km, daí o primeiro nome do povoado ser 64. 

Com o término da obra e a previsão da construção da BR 101 que se ligaria à BR 

367, os trabalhadores resolveram ficar, ao passo que foram chegando um 

contingente de pessoas de vários lugares da região e, aos poucos, o povoado foi 

ganhando movimentação e formatação. 

Ribeiro (1998) relata que “a data oficial do nascimento do povoado passou a ser o 

05 de novembro de 1950, como referência á primeira missa”.  (RIBEIRO, 1998, 

p.10 apud CUNHA, 2010, p. 61).  

 

 

Nos anos de 1948 e 1949, o vilarejo cresceu bastante e, devido a seu progresso, passou a ser 

conhecido já com o topônimo de Eunápolis, como o maior povoado do mundo. O município 

teve este nome em homenagem ao Dr. Eunápio Peltier de Queiroz que contribuiu para o 

desenvolvimento do povoado, comprando e doando, em 1954, 100 hectares de terra. Os 

moradores, então, por sugestão do Sr. Wanderley do Nascimento, que foi um dos mais ativos 

entre os fundadores de Eunápolis, trocaram o nome do povoado de "Km 64" para Eunápolis. 
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Eunápoles: conhecendo a costa do descobrimento 

O Extremo Sul da Bahia localiza-se entre as coordenadas geográficas de 15°45’ a 18°30’ de 

latitude sul e de 30°50’ a 40°40’ de longitude W. Gr, com uma área de aproximadamente 

30.420 km², representando 5,42% do total do território estadual, compreendendo vinte e um 

municípios (CENTRO DE ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES – CEI, 1992)
123

, a saber: 

Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuan, Itabela, Itagimirim, 

ltapebi, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto 

Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda. Numa área de 30.420 

km², com um total de 690.814 habitantes
124

.    

Apesar de iniciada a colonização no século XVI pelo extremo Sul da Bahia, o processo de 

ocupação do território aconteceu a partir de meados do século XX. 15 dos municípios que 

compõem foram criados após o ano de 1950, com a expansão da pecuária, do cultivo do cacau 

e da exploração da madeira.  Na década de 1970, com a construção da BR 101que liga duas 

metrópoles: Vitória no Espírito Santo, a Salvador, na Bahia, o processo de ocupação 

proporcionou a exploração da mata atlântica e consequentemente o desenvolvimento da 

região. O desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia promovido pelos Governos federal e 

estadual baseou-se na exploração dos recursos naturais. A construção da BR 101, em 1973, 

facilitou o acesso através de transporte rodoviário, dando suporte às atividades de exploração 

chegando a contar com cerca de 300 serrarias em 1990 e com a participação de empresários 

principalmente do Estado vizinho, Espírito Santo
125

.  

No período de 1990 houve uma maior fiscalização por parte do IBAMA que acabou por 

fechar as serralherias, tendo como consequência um desemprego em massa de homens. É bem 

verdade também que a plantação de mamão que havia nessa região estava sofrendo com 

pragas, o que prejudicava toda a produção, sendo necessário um investimento em algo que 

não necessitasse de tantos cuidados, que fosse rentável e mais resistente às pragas. Sendo 

assim, optou-se pela plantação de café. Nesse contexto, a atividade cafeicultora se expandiu e 

contribui para o desenvolvimento comercial do Extremo Sul e do município de Eunápolis.  

A produção de café é de grande importância na Bahia, pois produz em média 2,5 a 3 milhões 

de sacas anuais, oscilando entre os postos de quarto e quinto Estado maior produtor de café do 
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Brasil
126

. Segundo dados da Cooperativa dos cafeicultores do Extremo Sul da Bahia, 

localizado no município de Eunápolis, estima-se, de acordo com alguns produtores da 

cooperativa, que são produzidas em torno de 200 mil sacas de café só na região de Eunápolis.  

Essa produção permite que sejam ofertados trabalhos temporários a homens e mulheres. 

Nesse contexto existe um contingente feminino em Eunápolis que atua no campo e que 

corresponde como uma parte da população econômica ativa, desenvolvendo atividades na 

colheita desse café, com previsão de empregos permanente e temporário que podem durar até 

três meses. O trabalho remunerado dessa mulher eunapolitana, na plantação da cafeicultura, 

permite a sua participação no orçamento doméstico e com isso descaracteriza o trabalho 

feminino como auxiliar e a torna visível como um indivíduo atuante na sociedade.  

 

“Acorda Maria Bonita”: os desafios, a relação familiar e o cotidiano na lavoura 

 Ao analisar o homem como objeto de estudo da história, é preciso compreendê-lo no tempo e 

no seu contexto histórico. Através da história local é possível que os indivíduos se 

reconheçam dentro do processo de construção de sua própria história. A partir dessas 

discussões, a história permearia todos os campos de análise, onde são identificados e 

reconhecidos agentes participativos antes invisibilizados na construção do processo histórico. 

Com isso é possível falar de história local e, principalmente, de uma cidade “desconhecida” 

como Eunápolis, permitindo que se estude homens e mulheres em seu cotidiano. Assim, o 

destaque dado nesse estudo é o grupo de mulheres eunapolitanas, a partir das quais vozes de 

pessoas comuns, por muito tempo excluídas da História, serão “escutadas” no seu fazer 

histórico cotidiano. Sobre a importância da análise do cotidiano, Damiani nos esclarece que:  

 
[...] o cotidiano, em relação ao econômico e ao político, amplia o universo de 

análise para tantas outras relações entre os indivíduos e grupos, inclusive 

particulares, locais. Inclui o vivido, a subjetividade, as emoções, os hábitos e os 

comportamentos [...]. Relacionar cotidiano e lugar é envolver as relações próximas, 

ordinárias, singulares à modernidade. A vida cotidiana, mais íntima, ao mesmo 

tempo, situa seu lugar na sociedade global. Pela mediação do cotidiano no lugar, 

somos levados dos fatos particulares à sociedade global. (DAMIANI, 2012:163-

164).  

 

A rotina das mulheres que trabalham na produção da cafeicultura não é fácil. O dia começa 

em torno de 4 horas /4h30, quando preparam a vestimenta, a marmita e o café; às 5, 5 horas, a 

depender da fazenda, o ônibus passa para buscá-las; às 7 horas o trabalho se inicia na lavoura; 

meio-dia uma pequena pausa para o almoço, com duração de uma hora. A refeição, na 
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maioria das vezes, é feita ali mesmo, embaixo dos robustos pés de café. Às 18 horas/19 horas, 

o ônibus passa novamente. É hora de ir embora e começar uma nova rotina. A de esposa, mãe 

e dona de casa. 

Esse ano o valor do saco de café esteve entre 6 reais e 50 centavos e 7 reais e 50 centavos. 

Geralmente em média são colhidos de seis  a oito sacos por dia. O pagamento na maioria das 

fazendas é feito quinzenal ou mensalmente na própria fazenda ou nos escritórios na cidade. 

Todos os funcionários têm carteira assinada e recebem por saco colhido, caso este não atinja o 

valor do salário mínimo é pago então o salário mínimo, desde que não tenham muitas faltas, o 

que é comum na colheita. Existem também aqueles (as) que recebem o salário mínimo, 

quando possuem empregos fixos nas fazendas. O critério de seleção para se trabalhar na 

cafeicultura é possuir os documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho, além de 

estar apto(a) a trabalhar, segundo médico das clínicas de medicina do trabalho.  

Percebemos durante a pesquisa que existe um banco de dados dessas mulheres e as cópias 

desses documentos ficam arquivadas nas contabilidades responsáveis pelas fazendas, porém 

não é utilizada nenhuma informação de safras anteriores, mas no momento do pagamento 

percebe-se os melhores colhedores de café. Entre homens e mulheres, de acordo com o perfil 

de cada, observa-se a presença de várias mulheres que colhem mais do que homens. Dona 

Maria Santos, negra, 58 anos, solteira, cinco filhos, estudou só até a quarta série, nascida e 

criada em Eunápolis, trabalha há trinta anos na cafeicultura. Sobre seu ingresso na 

cafeicultura Maria nos afirma que:  

 

[...] Eu tava parada ai, ai surgiu esse “trabai” lá, ai eu falei eu nunca fui panhá café, 

mais eu fui entender. Primeiro eu entrei panhando café, depois botou eu já mesmo pra 

trabalhar no viveiro de café, labutar com muda, as muda tudo piqueninha, comecei a 

trabalha nas muda, depois da muda nois foi pra replantar, depois nois foi plantar, 

depois os café que eu já plantei culi. Já panhei, já derrubaro, nois torno plantar de 

novo... é, também só esse tempo todo do café eu só trabalhei nessa fazenda Purim. 

(Depoimento realizado em 06 de Outubro de 2013).  
 

Diante da fala de Dona Maria, percebemos que boa parte de sua vida foi dedicada ao serviço 

no café. Começou sem entender direito o que fazer e foi se aprimorando com o passar dos 

anos: começou colhendo o café, depois cuidando das mudas, replantando, plantando. 

Percebemos também certo orgulho em sua fala quando ela nos diz: “Eu nunca panhei café 

mais fui entender” e vai descrevendo as etapas de sua qualificação e, ao final, nos diz que 

durante esses trinta anos só trabalhou nessa fazenda, o que de certa forma nos faz 

compreender o seu orgulho por permanecer na mesma fazenda, onde é possível que ela mostre 
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todos os seus conhecimentos, a sua qualificação profissional adquirida ao longo desses trinta 

anos.  

O modelo de família composta de um esposo provedor do sustento e de uma esposa que fica 

em casa em tempo integral, que se propõe ao bem-estar do esposo e dos filhos, vem se 

modificando nos lares pela igualdade de gêneros: mulheres que entram para o mercado de 

trabalho, tendo autonomia financeira, participando com os gastos da casa e que, no entanto, 

não deixam de cuidar do lar, dos filhos e do cônjuge. Nos depoimentos seguintes de dona 

Maria é possível observar como essa nova dinâmica era encarada tanto por ela como pelo seu 

ex-cônjuge. Sobre isso Maria nos informe que:  

 

[...] Ele reclamava: Não sei pra que você quer trabalhar! Nesse tempo ele trabalha 

e não gostava que eu trabalhasse aí eu falei: eu vou trabalhar pra ajudar dentro de 

casa, tem cinco filhos pequenos, e o trabalho que ele trabalhava na prefeitura, não 

dava pra remédio pra menino, pra calcinha, essas coisas, colégio, farda de colégio. 

O dinheiro que dava era só pra pagar água luz, conta e botar comida em casa. Por 

que, que eu ficar gordona dentro de casa esperando só por ele? Eu falei vou 

trabalhar pra ajudar. Aí ele brigava comigo por que eu levantava de manha cedo. 

(Depoimento realizado dia 06 de Outubro de 2013) 

 

.  

Diante disso, a respeito da postura do ex-esposo de Maria que não gostava que ela trabalhasse 

fora de casa, Rago nos esclarece que:  

 
Para muitos médicos e higienistas, o trabalho feminino fora do lar levaria à 

desagregação da família. De modo que as mulheres que passavam a trabalhar 

durante todo o dia, ou mesmo parcialmente, como poderiam se preocupar com o 

marido, cuidar da casa e educar os filhos. O que seria de nossas crianças, futuros 

cidadãos da pátria, abandonados nos anos mais importantes de formação de seu 

caráter? [...] (RAGO, 1997. p. 588).  

 

Acreditava-se que a partir do momento em que essa mulher passasse a trabalhar fora do lar, as 

famílias seriam seriamente prejudicadas, pois essas mulheres deixariam de ser mães dedicadas 

com os filhos, e com o marido, cabendo aos homens o trabalho fora do lar para garantir o 

sustento da família, e a mulher deveria cuidar dos afazeres domésticos.   

A abordagem sócio-histórica sobre gêneros contribuiu para a ênfatize sobre a desigualdade 

sexual como consequência de uma diferenciação crescente e uma separação dos domínios 

públicos e domésticos. Desta forma, apresenta um engajamento político no sentido de 

promover a igualdade dos gêneros e o acesso das mulheres tanto à autonomia individual, 

quanto ao poder político e econômico, trabalhando problemas exteriores à história das 
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mulheres
127

.  Joan Scott trabalha com o conceito de gênero como uma categoria de análise e 

nos acrescenta que:  

“Gênero” foi o termo usado para teorizar a questão da diferença sexual. Nos 

Estados Unidos, o termo é extraído tanto da gramática como suas implicações 

sobre as convenções ou regras (feitas pelo homem) do uso da linguística, quanto 

dos estudos de sociologia dos papéis sociais designados ás mulheres e aos homens. 

(SCOTT, 1992 p. 86) 

 

 

Mesmo percebendo todas as necessidades, o ex-cônjuge de Maria, de início não aceitava a sua 

inserção no mercado de trabalho e questionava o fato dela sair de casa cedo, mas Maria vendo 

as carências de seus filhos, pela falta de material escolar, pela falta de vestimenta, se sentia na 

obrigação de contribuir para mudar essa situação, e se posicionou frente ao marido ao decidir 

trabalhar na plantação cafeicultora.  

Dona Agirleide de Oliveira, negra, 50 anos, há quarenta anos mora em Eunápolis, vive com 

um companheiro, mas se diz “solteira”, pois não foram casados no padre, com dois filhos 

homens, estudou só até a quinta série e há dez anos trabalha na colheita do café. Sobre o 

horário de almoço Agirleide nos explica que:  

 

[...] A gente come embaixo dos pés de café mesmo (risos), eu levo a minha barraca, 

eu levo um plástico né, eu compro um plástico, e meu marido faz uma barraca pra 

gente, mas como é assim: a gente tá numa fila agora, daqui a pouco a gente sai 

daquela fila e vai pra outra, então ninguém nem faz barraca [...].  (Depoimento 

realizado em 06 de Outubro de 2013).  

 

Percebe-se na fala de dona Agirleide, a falta de um local próprio para o almoço, para as 

pessoas sentarem e descansarem nesse período curto de uma hora. O fato de trabalharem se 

movimento entre as filas de cafés, acaba dificultando a montagem de uma barraca, pois 

levaria um tempo para montar e desmontar, tudo isso no espaço de uma hora, dedicada ao 

almoço e ao descanso. Na maioria das vezes a barraca é armada apenas em dias chuvosos. 

Trabalhar na colheita do café não é fácil, conforme Joaquina
128

: 44 anos, negra, natural de 

Itabela/BA, reside há 25 anos em Eunápolis e a quatro mora em um “Acampamento” na 

mesma localidade, solteira, alfabetizada, três filhos, há quatro anos trabalha na colheita do 

café. Sobre as dificuldades na lavoura, dona Joaquina também nos acrescenta que:  

 

A coisa que eu menos gostava dessa vida, gostava por que agora né, isso já mudou graças a Deus, era o 

banheiro que num tinha, a gente fazia tudo ali no mato mesmo, se afastava um pouquinho, via se não vinha 
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ninguém e fazia tudo ali mesmo, a comida a gente sentava assim, embaixo da sombra do café e comia ali. Agora 

não! Temos banheiros desses moveis né, e umas cabanas pra gente levar nossa comida e almoçar. (Depoimento 

de Joaquina, colhedora de café, realizada em 05 de junho de 2013). 

 

 

Essa situação de desconforto sentida por Joaquina era muito presente a alguns anos e ainda 

permanece em alguns lugares. Segundo o Manual de Orientações para Dirigentes de 

Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, as relações de emprego ainda são 

exercitadas quase em total inadimplência das garantias mínimas fixadas na legislação 

trabalhista. Isso ocorre em parte pelo desconhecimento dos direitos, por parte dos 

trabalhadores, e ainda pela ausência de preparo dos representantes dos trabalhadores, pelo 

medo que alguns funcionários têm de reclamar. Os empregados rurais possuem direitos e 

obrigações, assim como em qualquer área. No Manuel é possível ver que oferecer condições 

dignas de trabalho é obrigação do empregador. De forma geral sobre Saúde e Segurança do 

trabalhador o Manual nos informa que:  

 

As instalações sanitárias devem ser separadas por sexo, com um lavatório e vaso 

sanitário pra cada grupo de 20 trabalhadores e um chuveiro para cada grupo de 

dez trabalhadores. Nas frentes de trabalhos devem ser disponibilizados sanitários 

fixos ou móveis na proporção de um para cada grupo de quarenta trabalhadores.  

Os locais para as refeições devem ter boas condições de higiene, capacidade para 

atender a todos os trabalhadores, com proteção contra intempéries e contendo 

mesas e assentos, água limpa para a higienização e água potável. (2011:103). 

 

As condições de trabalho melhoraram consideravelmente, mas estão longe das que foram 

propostas pelo Manual, sendo assim necessário que os funcionários também se informem 

sobre seus direitos e que dessa forma exijam que eles sejam cumpridos, que fiscalizem, que 

reclamem, quando algo que lhes é de direito não for respeitado.  

 

Algumas considerações 

 

Compreendemos que o objetivo maior dessas mulheres é ter uma independência financeira, 

repartir os orçamentos domésticos e não ficar só dependendo do cônjuge. Essa busca por 

liberdade e independência financeira desperta na mulher o seu auto reconhecimento, 

mostrando a sua capacidade no trabalho que exerce. Isso fica claro no depoimento de Maria, 

quando ela vai citando as suas funções e habilidades. É necessário compreender essas 

mudanças ao longo da História, quando a mulher começou a agir e a construir seu espaço para 

além do mundo doméstico, nas universidades, nos espaços públicos lutando por direitos 
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iguais. Toda essa luta, no entanto, não significa dizer que deixou de lado sua feminilidade, a 

sua essência de mulher. Pois ser mulher se constrói no jogo das relações, inclusive de poder. 
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O Jornal do Brasil e a Recepção da Tríade Cinemanovista Glauberiana 

 

ÍTALO NELLI BORGES

 

 

Durante todo o século XX, o cinema passou por diversas fases, diversos modos de pôr 

a imagem em movimento na grande tela. São exemplos; o cinema expressionista alemão, a 

Nouvelle Vague francesa
129

, o neo – realismo italiano
130

, entre outros. No Brasil, em meados 

da década de 50 surgiam alguns cineastas com uma nova proposta de fazer cinema, que é mais 

interessado no abandono do povo pelo Estado, na desigualdade social e em outros problemas 

sociais brasileiros, tudo isso sem usar grandes orçamentos dos estúdios que produziam filmes 

no Brasil. Essa prática ficou sendo conhecida como Cinema Novo, movimento 

cinematográfico no Brasil de duração entre 1962 a 1969 

O presente trabalho tem como pretensão analisar críticas cinematográficas presentes 

no Jornal do Brasil
131

 de algumas destas obras, são elas; “Deus o Diabo na Terra do Sol” 

(1964), “Terra em Transe” (1967) e “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” 

(1969). Todas foram obras fílmicas importantes para o Cinema Novo e de autoria de Glauber 

Rocha, nascido em 1939 na cidade de Vitória da Conquista na Bahia e mudou-se para 

salvador logo cedo, aos 10 anos de idade. Como cineasta, realizou entre curtas, médias e 

longas metragens o total de 18 filmes. Faleceu em 1981, vítima de complicações respiratórias. 

 

Cinema Novo: precedentes e produção 

 

Antes de analisar a recepção dessas obras em qualquer periódico, é necessário 

entender as circunstâncias de surgimento e a que se propunha o Cinema Novo. Laikui Lins 

(2009: 53), em sua dissertação de mestrado, fala mais acerca contexto histórico que o Brasil 

passava neste período: 

 

O contexto sóciopolítico e cultural que dá passagem ao desenvolvimento do Cinema 

Novo é o cenário dos anos de 1950. Nesse momento, o Brasil parece vivenciar uma 

                                                           
 Graduado em Licenciatura em História pela UEFS (2013). 
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 Corrente Cinematográfica surgida na França que evidenciou o cinema de autor, espécie de cinema onde o 

cineasta direciona e conduz as forças criativas do filme. As obras da Nouvelle Vague tendem a possuir uma 

montagem inovadora sem necessariamente estar atrelada a linearidade narrativa. Ver Mascarello (2006) 
130
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Mascarello (idem) 
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frenética corrida em busca da superação do estado de subdesenvolvimento em que 

se encontra o país em pleno século XX, herança deixada pelo colonialismo europeu. 

Desenvolvimento, progresso e modernização tornam-se, então, as palavras de 

ordem nos mais diversos contextos da sociedade brasileira. 

 

O discurso desenvolvimentista dessa época é encontrado nas falas e nas práticas 

políticas de Juscelino Kubitschek, presidente da República entre 1956 e 1960. O então 

presidente propunha um plano de metas com o famoso slogan “cinquenta anos em cinco” que 

visava o rápido desenvolvimento econômico e industrial brasileiro, desse modo, o Brasil 

torna-se um mercado aberto, sobretudo para o capital estrangeiro, embora este aspecto tenha 

causados inquietações. Uma parte do governo se postava a favor da industrialização nacional 

através de recursos do Estado e do setor privado. Em contrapartida, havia a parcela a favor 

dos recursos estrangeiros financiando a indústria no Brasil. A construção de Brasília era 

também uma das metas do plano, a idéia era transferir a capital federal para uma região mais 

ao interior do país, ao mesmo tempo essa medida diminuiria a concentração político-

econômica do sudeste e traria mais investimentos ao centro-oeste do país e dessa forma 

diversifica a economia brasileira. 

A expansão industrial no Brasil nesse período indubitavelmente causou fortes 

transformações na sociedade. Com o aumento de indústrias, consequentemente houve 

aumento da classe operária e da burguesia, proporcionando o crescimento da classe média, 

que vinha ocupando mais representatividade no cenário social brasileiro.  

Estes acontecimentos são frutos do processo de modernização implantado por JK. 

Com o fortalecimento destes grupos sociais, as práticas de cotidiano da sociedade foram 

mudando. De acordo com Lins (2009: 56), a classe média produziu demandas inexistentes até 

o momento, entre elas, demandas no plano cultural. Uma vez que o Brasil estava se 

modernizando, o país precisava evidenciar os mesmos atrativos dos países desenvolvidos. 

Podemos admitir que tanto o cinema, quanto a produção cinematográfica, faz parte das 

demandas do plano cultural que a autora afirma. 

O estado de agitação que passava o Brasil nos anos que antecederam o surgimento 

propriamente dito do Cinema Novo, refletia as mudanças que se processavam também no 

mundo. Transformações que acompanharam o contexto da guerra fria e a dualidade política e 

econômica entre capitalismo e socialismo, cuja tensão causou muitos efeitos por aqui, 

inclusive sendo parte da engrenagem do que levou ao golpe civil-militar em 1964. É no fremir 

destes conturbados acontecimentos nacionais e internacionais que surge o Cinema Novo. 
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A melhor forma de compreensão do referido movimento cinematográfico é analisá-lo 

através de uma perspectiva panorâmica e processual. Para isso, a leitura de Leite (2005: 98 - 

101) é essencial, sobretudo pelo motivo do autor entender que o Cinema Novo é dividido em 

três etapas. A primeira acontece entre 1962 e 1964, momento em que a maioria dos filmes 

apresentavam ambientações predominantemente rurais. Xavier (2001) considera esse período 

como o apogeu cinemanovista e é nesta etapa que, segundo o autor, a trilogia do sertão 

nordestino está presente, fazendo parte da trilogia “Vidas Secas” (1963), “Os Fuzis” (1963) e 

“Deus e o Diabo na Terra do Sol” (IBDEM: 27). É importante frisar que todos os três filmes 

tiveram uma boa receptividade na cena cinematográfica internacional, inclusive sendo 

premiados em festivais. 

A segunda fase ocorre entre 1965 e 1966 e é marcada pela mudança da ambientação 

dos filmes, que agora seria no geral urbana. O motivo desta mudança foi também o processo 

de transformação social que o Brasil vinha sofrendo em todos seus setores através do regime 

militar. Dessa forma, a predominância rural tornou-se urbana, o tema de uma linguagem 

artística acaba seguindo o contexto histórico da época. Xavier (Ibidem:57) considera que o 

Cinema Novo obteve direta relação com o momento político expressando a voz do intelectual 

militante. Podemos citar “A Grande Cidade” (1965) de Carlos Diegues como um importante 

filme desta fase. 

Com relação à última fase do Cinema Novo, onde se encontram “Terra em Transe” e 

“O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, Leite (2005: 101.) afirma: 

 

A terceira e derradeira fase do movimento aconteceu entre 1967 e 1969, e teve 

como característica principal a profunda autocrítica, não apenas na atuação dos 

intelectuais e da esquerda na história recente do país, mas do próprio Cinema 

Novo. Os diretores, nesse período, enfatizaram suas próprias contradições e 

denunciaram o fracasso das utopias transformadoras presentes na primeira fase do 

Cinema Novo. 

 

Tomando como parâmetro a leitura de Leite (idem) e Xavier (2001), entende-se que o 

Cinema Novo tinha como objetivo original um caráter de transformação na produção 

cinematográfica e na sociedade brasileira. No que se refere à dimensão cinematográfica, os 

preceptores deste movimento eram cinéfilos frequentadores de cineclubes por todo o país, 

intelectuais dispostos a renovar culturalmente o cinema brasileiro, desprendê-lo esteticamente 

das duas vias produtoras de cinema no país, que eram os filmes à hollywoodiana, feitos pela 

Vera Cruz, e as comédias chanchadas da Atlântica. Na visão destes cineastas, o realismo 

crítico, influenciado pelo neo-realismo italiano era a melhor forma estética para a realização 

de um cinema engajado politicamente e é nesse ponto que se torna perceptível que o Cinema 
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Novo, para além da dimensão cinematográfica, tentou contribuir para transformações na 

sociedade brasileira. Assim, podemos estabelecer um perfil comum entre os cineastas 

cinemanovistas, cinéfilos inveterados, somados ao comprometimento político na perspectiva 

de mudança com o desejo de intervenção, pelo menos, no debate sociopolítico do Brasil. 

 

O Jornal do Brasil e a Recepção da Tríade 

 

Até aqui vimos os contextos histórico e cinematográfico do qual a tríade faz parte, até 

chegarmos ao momento de apresentar o Jornal do Brasil. Propor um discurso sobre mídias 

sem nada saber do sentido que adquirem as emissões para os espectadores, é se privar do elo 

essencial dos processos que conduzem seus ‘efeitos’”. (DAYAN:2009: 64).  

Como nos aponta Fonseca (2008: 23), o Jornal do Brasil foi fundado em 09 de abril de 

1891 por Rodolfo de Souza Dantas com sede no Rio de Janeiro. A autora afirma que em 1902 

o jornal já era rodado para todo o país e já possuía uma tiragem de 62.000 exemplares diários. 

A partir dessas informações, fica nítido que o JB tinha grande alcance na população desde 

pouco tempo após o seu surgimento. Percebemos o seu caráter popular, pelo menos nos temas 

que o jornal aborda, quando Fonseca (Idem) alega que festas populares, religiosas e o 

carnaval eram divulgadas pelo jornal. 

O JB normalmente se compõe estruturalmente com notícias ligadas à economia e 

política. A parte que se refere à cultura, cinema, literatura, teatro, TV, está situada numa 

sessão chamada Caderno B. É importante esclarecer que nem todas as edições seguem esse 

padrão, algumas delas estão sem o referido caderno. Estão presentes também notícias 

relacionadas aos esportes, os classificados sempre encerravam as edições do jornal. 

Ao que tange o cinema, o Jornal do Brasil conta com a colaboração de uma equipe de 

jornalistas especialistas no tema, porém três se destacam; Ely Azeredo, que trabalhou durante 

17 anos no periódico. Para além, Ely publicou em 2009 a obra “Olhar Crítico – 50 anos de 

cinema brasileiro” que reúne 97 textos selecionados pelo autor acerca do nosso cinema
132

. 

José Carlos Oliveira também compõe a equipe de críticos. Além de escrever para o jornal, 

também publicou livros romancistas. Por fim, Cláudio de Mello e Souza fecha o time dos 

críticos mais presentes no JB no período estudado. Jornalista de formação e editor do Caderno 

B, o próprio periódico o denomina como poeta e especialista em cinema. 
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http://criticos.com.br/?p=3801&cat=2 acesso em 19/08/2013 
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Sobre a crítica cinematográfica, podemos compreendê-la como uma ponte que pode 

ligar o espectador comum de cinema à compreensão mais sistematizada da própria linguagem 

cinematográfica. Espinal (1976) nos diz que a crítica não deveria ser impositória e não precisa 

necessariamente estar correta. O autor afirma que a crítica é uma decodificação da linguagem 

cinematográfico, para que isso seja posto em prática, Espinal aponta que o crítico deverá 

“decodificar” o filme através de análises narrativas, argumentativas, lingüísticas e culturais. 

Assim, seguimos para analisar em como estão postas as críticas dos três longas de Glauber 

Rocha integrantes do Cinema Novo. 

O primeiro filme que abordaremos no Jornal do Brasil é “Deus e o Diabo na Terra do 

Sol”. O JB, embora anuncie que o filme está em exibição desde o dia dois de junho, só fala 

especificamente da obra em dois momentos. O primeiro é uma crítica positiva feita por José 

Carlos Oliveira contendo uma análise intitulada “Entre Deus e o Diabo” sobre as 

complexidades simbólicas dos personagens e reconhecendo em Glauber Rocha boas 

influências cinematográficas como o cinema de Fellini e Steiner (JB: 05/06/1964, caderno B: 

01).  

O segundo momento é uma crítica ao festival de Cannes pelo filme de Glauber Rocha 

não ter vencido. No texto, Cláudio Souza afirma que as explicações para o filme não ter 

ganhado o festival são incoerentes.  

 

Como todos sabem, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, não ganhou 

o Festival de Canes. As explicações para não são nem convincentes nem críticas. 

Poderão ser, quando muito, explicações de ordem político-financeira, pois só assim 

poderá compreender  que um filme bonito, mas medíocre, como Les Parapluies de 

Cherbourg, de Jacques Demy, tenha, no último momento, concorrido ao festival, 

depois de ter sido considerado  hors-concours, e ganho um prêmiio que não 

merecia. 

 

Não choramos, não choro a derrota. Deploro as circunstâncias dela. Se Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, desde que visto com os óculos da razão e sem o entusiasmo 

brasileiro de uma vitória há muito desejada e tardiamente conquistada, pode ser 

considerado um filme imaturo e é um filme intelectualmente confuso e deve também 

ser visto como afirmação de um jovem cinema. (JB: 28/05/1964, caderno B: 04) 

 

Atentemos que Deus e o Diabo foi um filme de peso, indicado a Cannes e vencedor de 

vários prêmios internacionais
133

. Ainda assim, o jornal se preocupa apenas com o festival 

francês e não emite nenhum texto acerca dos outros prêmios que o filme recebeu. É evidente 

também que os críticos dão mais ênfase ao ressentimento da obra não ter sido premiada em 
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Cannes em detrimento da crítica cinematográfica dela mesma, uma vez que existe apenas um 

pequeno texto referente a linguagem do filme. 

Com relação a “Terra em Transe”, não podemos ficar atados apenas às críticas feitas 

sobre ele. Devemos nos atentar que o filme foi censurado pelo governo militar e isso causou 

desdobramento na imprensa brasileira, inclusive no Jornal do Brasil. Carlos Fico (2004:09) 

comenta sobre como funcionava os mecanismos de censura neste período. 

 

Não houve uma censura durante o regime militar, mas duas. A censura da imprensa 

distinguia-se muito da censura das diversões públicas. A primeira era 

“revolucionária”, ou seja, não regulamentada por normas ostensivas, Objetivava 

sobretudo, os temas políticos stricto sensu. Era praticada de maneira acobertada, 

através de bilhetinhos ou telefonemas que as redações, A segunda era antiga e 

legalizada, existindo desde 1945 e sendo familiar aos produtores de cinema, de 

teatro, aos músicos e a outros artistas. Era praticada por funcionários especialistas 

(censores) e por eles defendida com orgulho. Amparava-se em longa e ainda viva 

tradição em defesa da moral e dos bons costumes, cara a diversos setores da 

sociedade brasileira. 

 

A segunda espécie de censura a que o autor se refere era o chamado Serviço de 

Censura de Diversões Públicas (SCDP). Lins (2009: 87) explica o funcionamento deste 

serviço. De acordo com a autora, a realização da censura cinematográfica era feita por pessoas 

ligadas ao órgão censor que assistiam ao filme numa sala de projeção. Quando entendiam que 

alguma cena ou diálogo fosse impróprio eles prontamente marcavam e a excluíam. Uma vez 

que a quantidade de cortes fosse alta e impedisse a compreensão do filme, o mesmo era 

recomendado à interdição total. 

Os atos cometidos pelo SCDP repercutiram negativamente no Jornal do Brasil. O 

reflexo disso está presente na edição de 20 de abril de 1967, um dia após a decisão de 

interdição do filme pelo SCDP, o JB pública duas notas de repúdio ao ato. José Carlos 

Oliveira ironiza a decisão do SCDP em seu texto intitulado “Lago em Transe”, uma referência 

a Romero Lago, diretor do órgão censor, uma das passagens do texto contem a seguinte 

afirmação: 

O único brasileiro que viu o filme de Glauber Rocha é confessadamente o Sr 

Romero Lago, chefe do Serviço de Censura Federal. Ele próprio anunciou que o 

filme contém “propaganda subliminar do marxismo”. Portanto, Sr Romero Lago se 

acha contaminado por essa propaganda. Constitui um perigo sua permanência na 

chefia de tão importante repartição. Tiremos Lago da censura para jogá-lo, se 

possível, no lago de Brasília. (JB, 20/04/1967, caderno B: 03) 

 

A seguir, na mesma página, Lea Maria também condena a atitude do SCDP no texto 

de título Violência usando a figura de Lago como meio para isso: 
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Se o Sr Romero Lago vetou o filme Terra em Transe, sob o pretexto de que a obra 

de Glauber Rocha é marxista, então não deverá, de agora em diante, permitir a 

montagem das peças de Bretch em território nacional. Nem a exibição de filmes 

como Rocco e seus Irmãos. Muito menos clássicos como O Encouraçado Potekim. 

Isto pode acontecer, de agora em diante. Só que vai ser difícil: não existe nenhuma 

cláusula legal dispondo sobre censura ideológica ou especialmente sobre a 

proibição de apresentação de obras marxistas ao público. (JB: 20/04/1967, 

Caderno B: 03). 

 

A partir da leitura desses dois trechos, fica evidente que os espaços destinados ao 

cinema no periódico não ficam apenas restritas ao filme em si, mas sim a desdobramentos 

contextuais da obra. 

Ao que se refere às críticas sobre “Terra em Transe”, percebemos um impasse entre os 

colunistas do jornal. Aqui é importante lembrar sobre a liberdade editorial em que a crítica é 

individual e intransponível. Dessa forma, Ely Azerdo escreve sobre o referido filme: 

 

Ao contrário do prometido, o filme não está livre de influências óbvias (Fellini e 

Buñuel em primeiro plano – nenhum pecado nisso), embora o autor procure com 

obsessão plantar suas próprias “flores de estilo”; contraria o antiesteticismo e a 

procura de comunicabilidade popular que estavam à raiz do projeto cultural do 

“cinema novo”: é um mero ensaio sobre as dúvidas pessoais do autor em relação à 

política. A meu ver, tais dúvidas não justificam o esforço da realização de um filme, 

nem a batalha do espectador para decifrar as esfinges erejidas ao longo de uma 

sucessão fatigante de climaxes e efeitos de brilhantismo. (JB: 20/05/1967, caderno 

B: 03) 

 

Percebemos que este trecho da crítica afirma que o argumento fílmico de “Terra em 

Transe” é insuficiente para a realização de uma obra fílmica, pois, para Azeredo, a obra não 

passa das dúvidas políticas particulares de Glauber Rocha. É o único ensejo sobre o cunho 

social e político do filme que a crítica apresenta.  

O que nos chama atenção é que o Jornal do Brasil (31/08/1968, caderno B: 02) publica 

outra crítica ao filme, dessa vez, mais amena: 

 

O que primeiro choca, num filme como Terra em Transe, é a oscilação mental e 

moral de seus personagens, o tom oratório, a profunda agonia de palavras e 

imagens, a falta de espetáculo onde a história pedia espetáculo, a liberdade poética 

onde a história pedia definição política, o torque pessoal em lugar da opinião 

coletiva. O filme de uma crise, de um presente, de uma luta incerta, se um poeta 

sobre outro poeta, se um político sobre alguns políticos, de um jovem sobre a 

juventude do cinema, Terra em Transe, desagradavelmente, rompe com um oceano 

de idéias feitas, aniquila teses e superteses, destrói personagens e troca suas 

posições, no mapa até agora tranqüilo na arte política brasileira. 

 

Aqui já percebemos que o texto reconhece, mesmo que sutilmente, que um filme 

cinemanovista reflete uma crítica à política brasileira. Entretanto, o motivo de haver essa nova 

crítica no jornal é o fato de que naquele dia o JB iria exibí-lo no Cinema Paissandu porque, de 
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acordo com a própria equipe do periódico, Terra em Transe foi considerado o sexto de uma 

lista dos 10 melhores filmes de 1967. Eis a questão; se o filme outrora não possuía 

inteligibilidade, insustentável como linguagem cinematográfica, como então o próprio jornal 

que afirmara isso o elegeu como sexto melhor filme do ano de seu lançamento? 

Levamos em consideração que a crítica de Azeredo foi feita apenas depois de alguns 

dias do lançamento da obra, já a crítica seguinte depois de oito meses do lançamento. Porém, 

a partir da crítica de Azeredo, é difícil imaginar que aquele filme seria considerado como o 

sexto melhor filme de 1967 pela própria equipe do periódico. Ramos (2006) e Lins (2009) 

afirmam que “Terra em Transe” causou calorosos debates na sociedade, inclusive em âmbitos 

políticos. Consideramos também que o filme venceu Cannes, causando assim uma grande 

repercussão na imprensa. Devido a todo o alvoroço que esta obra causou, seria um erro o 

Jornal do Brasil não colocá-la na lista dos melhores do ano anterior. 

O último filme a ser trabalhado em sua recepção é “O Dragão da Maldade Contra o 

Santo Guerreiro”. Foi o quarto longa metragem de Glauber Rocha e o primeiro filme a cores 

do cineasta, foi lançado em 1969 já nos últimos momentos do Cinema Novo e momento onde 

a censura estava cada vez mais forte depois do AI-5 entrar em vigência. 

A crítica em questão é a de Ely Azeredo, que é mais amena em relação a “Terra em 

Transe”, entretanto ainda assim, Azeredo aponta aspectos negativos do filme, inclusive 

apontando que o mesmo é a continuação temática de Deus e o Diabo, porém, O Dragão acaba 

desvirtuando seu predecessor. 

 

Não cabe aos críticos formular caminhos para este ou aquele autor, evidentemente, 

a criação da obra 100% nova merece, em princípio, as melhores atenções. No filme 

em tela, porém, o que vemos é a demolição das conquistas formais de Deus e o 

Diabo na Terra do Sol e a dispersão das virtudes de invenção e comunicação de 

personagens que retorna (Antonio das Mortes), que continuam os personagens 

anteriores (O cangaceiro messiâncio; Coirana; a beatice que prevê a redenção pela 

desgraça; Santa Bárbara; o coronelismo sanguinário) e das qualidades 

possivelmente latentes nos recém-chegados (o professor em crise de consciência, o 

delegado-titere, o jagunço Mata Vaca, etc.). (JB: 13/06/1969: Caderno B: 02) 

 

Desse modo, Azeredo descredencia o referido filme como uma obra nova, por 

considerar que o autor dá a entender que filmes ligados tematicamente, pelo menos esses dois 

de Glauber Rocha, não são originais ou 100% novos. Em contrapartida, a recepção 

internacional pensou diferente de Ely, sobretudo a do Festival de Cannes, visto que o filme 

ganhou a categoria de melhor diretor e mais uma vez Glauber Rocha saiu vencedor do evento. 

Para além de Cannes, o filme ainda ganhou o prêmio da FRIPESCI, que é a federação 

internacional dos críticos de cinema. 
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Por fim, percebemos que a recepção e mais especificamente a crítica cinematográfica 

não é uma “ciência exata”. A acolhida ou não de um filme faz parte da pós-produção do 

mesmo, afinal, os efeitos que o filme causa em seus diferentes públicos certamente servirão 

de parâmetro ao autor. A intenção aqui é mostrar ao leitor o quão diversificada pode ser a 

recepção de obras fílmicas e que, ao fim, não existe uma verdade consolidada quando se trata 

de recepção ou crítica. No entanto, a análise dessa diversidade ajuda a tornar possível a 

maturidade analítica de obras marcantes para o nosso cinema.  
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O recado do artista: música como instrumento de crítica social 

 

 

 

JOELIA DA SILVA MELO PENA

 

 

 

 

Introdução 

 

“...muitos me disseram que o que eu faço é viciante 

E vicia os estudantes quando eu entro nas escolas 

Até os professores às vezes se contaminam 

Copiam minhas letras e textos e disseminam 

Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mau 

Mas sei que muito aluno começa a fazer igual...” 

 

Gabriel O Pensador - 2012 

 

As canções de Gabriel o Pensador são diversas vezes utilizadas como recurso didático, 

por alunos e professores, a fim de abordar situações da sociedade brasileira como, por 

exemplo, o racismo, a miséria, corrupção, violência, política dentre outros. Gabriel O 

Pensador surgiu no cenário artístico na década de 90 e traz em suas músicas o retrato da 

sociedade, narrando fatos que por muitas vezes passam despercebidos por nós como, por 

exemplo, as críticas às ações da polícia “A polícia só existe pra manter você na lei / Lei do 

silêncio, lei do mais fraco”. (GABRIEL, 2001). 

Em 2011, participando do Congresso de Educadores em Santo Antonio de Jesus/BA, 

Gabriel falou um pouco sobre sua trajetória, apontando que sempre criticou alguns 

comportamentos da juventude e da sociedade em geral. Durante sua apresentação Gabriel 

explicou “minhas músicas combinam muito com o que está nos corações dos educadores, que 

é transformação, correção não apenas de provas, mas também do mundo”, desta forma é 

possível perceber que de suas canções emanam seu anseio de passar um recado para os 

ouvintes. Suas canções demonstram inquietações, e através do recado implícito/explícito nas 

letras é possível, perceber o lugar social que o artista ocupa.  

O recado que o artista traz em suas canções vem de uma longa tradição da música 

brasileira e, se considerarmos a crítica social que repercute até nossos dias nas mais diversas 

manifestações sociais, podemos nos voltar para o trabalho de Geraldo Vandré, cantor e 

                                                           

 Graduanda do 6º semestre do curso de Licenciatura em História, pela Universidade do Estado da Bahia. Texto 

produzido como resultado final do Projeto de Iniciação Cientifica, orientado pela Profa. Dra. Priscila Gomes 

Correa, e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  
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compositor dos anos 60, que apresentava em suas canções uma crítica ao Regime Militar
134

, 

como em Pra não Dizer que não Falei das Flores, “Há soldados armados, amados ou não / 

Quase todos perdidos de armas na mão” (VANDRÉ, 1964).  

Pode-se entender que a música popular brasileira se apresenta como um potencial 

instrumento de crítica social, sendo uma linguagem artística de grande popularidade, que 

frequentemente é utilizada pelos músicos como veículo para mandarem seu “recado”. Por 

isso, José Miguel Wisnik explica que “a música popular é uma rede de recados”, ou a forma 

de expressar a consciência e desejos tanto do cantor quanto do público.  

Diante disso, abordaremos as canções de dois artistas de gêneros musicais diferentes 

que em épocas distintas, conseguiram por meio de suas canções, demonstrar as expressões 

sociais de determinados grupos, bem como seus próprios anseios como artistas. Para tanto é 

preciso compreender o contexto de produção e propagação das composições, bem como a 

rede de sociabilidade dos seus autores, não perdendo de vista o recado que estes tentam 

passar.   

Para identificar esse “recado” crítico é interessante observar como Geraldo Vandré e 

Gabriel o Pensador despontaram no cenário artístico brasileiro, suas trajetórias e inserção 

social. Vandré nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 1935. Aos 16 anos, já morando no Rio de 

Janeiro, seus primeiros contatos com artistas fez seu interesse por música crescer. Ao 

conhecer Carlos Lyra, firmou parceria em músicas como "Quem Quiser Encontrar o Amor" e 

"Aruanda".  Como militante estudantil, ao cursar a faculdade de Direito, Vandré participou do 

Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE). Mas, foi a partir de 

1960 que ele se vinculou à arte engajada, predominante no período. Em 1966, com a música 

“Disparada”, na qual apresentou uma crítica ao comparar a exploração das classes sociais 

pobres pelas mais ricas com a exploração das boiadas pelos boiadeiros, conquistou o primeiro 

lugar no II Festival da Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, juntamente 

com a música “A Banda” de Chico Buarque. A canção ganhou repercussão nacional no 

período, pelo seu teor político, sobre “Disparada” Zuza Homem de Mello diz “era uma 

música revolucionária, coisa de um visionário” (MELLO, 2003:126). A partir de então, 
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 A Ditadura Civil-Militar  foi o período da política brasileira no qual o país foi conduzido pelo militares, que 

tomaram o poder com o golpe de estado em 1964. Essa época ficou marcada na história do Brasil através da 

prática de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a censura, perseguição política e a total falta de 

democracia. Neste artigo, o termo Regime Militar será adotado em função do senso comum. 
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Geraldo Vandré, tem parte de suas composições enquadradas, na chamada canção de 

protesto
135

, tendo seu ápice, em 1968, com Pra Não Dizer que Não Falei das Flores.  

Numa conjuntura diferente, com maior liberdade de expressão, o cantor de rap Gabriel 

O Pensador também utilizou a canção para expor sua indignação. Filho de jornalista, 

estudante de Comunicação Social, O Pensador surgiu no cenário artístico no fim de 1992, 

com a música “Tô Feliz (Matei o Presidente)”. Referindo-se na letra ao Fernando Collor de 

Mello, que tinha renunciado ao cargo de Presidente da República, frente a um processo de 

impeachment. Em 2001, inconformado com o comodismo das pessoas, Gabriel O Pensador 

lançou a música, Até Quando?. Com uma forte crítica social, a canção faz com que o ouvinte 

se questione e reflita sobre sua acomodação diante de problemas, como educação, saúde, 

corrupção, dentre outros. “Até quando você vai ficar usando rédea? / Rindo da própria 

tragédia” (GABRIEL, 2001). 

Geraldo Vandré e Gabriel O Pensador, críticos frente aos problemas sociais, que 

encontraram na linguagem musical um importante veículo para passar seu recado. As músicas 

são representativas de seus momentos históricos de produção, pois trazem em suas letras os 

pensamentos de uma época, as ideologias e características de um povo. A escolha da canção 

Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores se justifica, por ser de um compositor que 

despertou polêmica pela sua maneira de atacar o governo, e que tornou-se uma incógnita após 

seu exílio, e retorno ao Brasil.  Em relação ao compositor e rap Gabriel O Pensador a escolha 

de sua canção se deu frente aos questionamentos levantados na letra da música Até Quando?, 

e que se assemelha aos versos de “Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores”.   

 

O Recado de Vandré: “As flores vencendo o canhão” 

 

A canção popular brasileira vem ao longo do tempo se revelando como forma de 

reflexão, uma maneira de pensar a sociedade. Como diz Caetano em uma estrofe da música 

Língua, “Se você tem uma ideia incrível é melhor fazer uma canção”, assim os artistas através 

da música conseguem atingir um público diversificado fazendo com que este reflita sobre a 

realidade vivida na sociedade e até mesmo sobre cultura. Como esclarece Priscila Correa em 

sua tese, os “artistas são intelectuais na medida em que despontam como produtores ou 
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 A canção de protesto durante os anos 60, num primeiro momento, representava uma possível intervenção 

política do artista na realidade social do país, contribuindo assim para a transformação desta numa sociedade 

mais justa. (CONTIER, 1998).  
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transmissores de ideias”, (CORREA, 2011:40), assim, a canção consegue transmitir ideias e 

fazer a sociedade refletir sobre o cotidiano.  

  Em meio ao auge da ditadura militar brasileira, Geraldo Vandré compôs a música que 

veio a tornar-se um hino de resistência ao regime, e a apresentou no III Festival Internacional 

da Canção (FIC) em 1968, e apesar de ser favorita do público sua música ficou em segundo 

lugar, perdendo para Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque.  

Essa apresentação de Geraldo Vandré, no III FIC, coincidiu com o aumento da censura 

e repressão militar, que teve como ápice a promulgação do AI-5
136

. Com a censura, a canção 

ficou proibida de ser executada a partir de 1968, e foi só em 1979 que a música voltou a ser 

interpretada pela cantora Simone, atingindo grande sucesso. Artistas como, Zé Ramalho, Luiz 

Gonzaga, Ana Belén, também regravaram a música, e a banda Charlie Brown Jr, deu um 

ritmo novo à canção.  

Sendo assim, é interessante destacar que esta canção considerada no período do 

Regime Militar como uma ameaça ao governo foi utilizada em 2006, pelo Governo Federal 

como trilha musical para publicidade de suas Políticas de Educação como o PROUNI e o 

ENEM. Ao reutilizar a canção, o Governo Federal ao contrário do que fez Vandré, não tentou 

mobilizar a população para uma luta contra o governo, mas tentou incentivar os jovens a 

lutarem por seus interesses, buscando a educação como forma de melhorar as condições 

sociais de desigualdade. Adalberto Paranhos, esclarece que esta canção, símbolo de 

resistência durante à ditadura, em “76/77, virará insígnia do movimento estudantil” 

(PARANHOS, 2000:223), além de fazer parte no mesmo período das manifestações de 

protesto pela anistia e das greves dos metalúrgicos do ABC.  

Ao analisar os registros fonográficos da canção de Vandré, chama atenção a gravação 

de uma das apresentações das finalistas do FIC, quando entre as vaias para a primeira 

colocada, Sabiá, Geraldo Vandré tenta se apresentar e começa a canção afirmando “Antonio 

Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito, [palmas e gritos do 

público] a nossa função é de fazer canções, a função de julgar neste instante é do júri”
137

. É 

notória no áudio ao vivo a insatisfação do público que gritava a todo instante que o resultado 

era “marmelada”, mas Vandré ainda afirma que “a vida não se resume em festivais”, e assim 

dá inicio à canção sob os aplausos plateia.  
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 O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e 

produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando 

poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal 

considerados. (FONTE: Arquivo CPDOC).  
137

 Áudio da canção ao vivo divulgada na internet através de um vídeo no Youtube.  
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Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, pode representar um resumo da geração dos 

anos da ditadura, Vandré consegue retratar a amargura da população diante ao regime. Mesmo 

afirmando anos depois que sua canção não era de protesto, o compositor, através de alguns 

versos estimula a todos para que clamem seus direitos, pregando a igualdade. Por exemplo, 

nos versos: “Caminhando e cantando e seguindo a canção / Somos todos iguais braços dados 

ou não” (VANDRÉ, 1968).  

Nos primeiros versos existe um prolongamento das vogais, tornando a melodia mais 

arrastada e distante, o que vai se intensificando até uma aceleração melódica que caracteriza o 

refrão, com um clamor pela ação: “vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz 

a hora não espera acontecer”. Diante disso, alguns aspectos da metodologia de análise adotada 

por Luiz Tatit pode nos auxiliar nessa abordagem, na medida em que sugere três critérios para 

o exame da melodia, figurativização, tematização e passionalização.  Para Tatit, as vogais e 

consoantes são elementos bases da canção popular, pois além de imprimirem a fala, 

representam a disposição interna do compositor/cantor, quando considerado os elementos 

sonoros. Nesse sentido, a tendência à passionalização caracteriza-se pelo prolongamento das 

vogais na modulação da voz apontando desta forma para a transmissão de intensidade afetiva, 

implicando numa melodia mais lenta e contínua: “A configuração de um estado passional de 

solidão, esperança, frustração, ciúme, decepção, indiferença etc., [...] O prolongamento das 

durações torna a canção necessariamente mais lenta e adequada à introspecção.” (TATIT, 

1997:9). 

Observa-se que na canção de Vandré há um intenso movimento que passa do estado 

passional, sem ação, para uma aproximação mais ativa, um clamor pela ação coletiva. Isso 

pode ser notado, no áudio da apresentação ao vivo em que o público do festival exerce a 

função do coro, caracterizando o clamor ativo do povo.  

Além dessas observações faz-se necessário analisar qual o cerne do recado que Vandré 

está passando através da canção. Cabe lembrar que antes do golpe de 1964 o país vivia sob o 

governo de João Goulart, os embates políticos da direita e da esquerda, e com os sonhos de 

melhorias anunciadas por esse governo. Mas, esta aspiração acabou quando os militares 

tomaram o poder em abril de 1964. Sobre isso, Dalva Silveira traz um importante 

questionamento em seu artigo: “como um governo eleito pelo voto direto e com boa 

capacidade de mobilização popular havia sido derrubado, sem a menor resistência?” 

(SILVEIRA, 2011:91). Silveira responde que, um dos motivos pode ter sido a falta de 

consciência popular, sendo assim, a conscientização popular tornou-se questão primordial 

para os artistas e intelectuais da oposição, o grupo da esquerda. 
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Para Napolitano (2004), o campo da cultura era visto pelo regime militar a princípio 

com desconfiança, era o meio onde os “comunistas” e “subversivos” estariam particularmente 

infiltrados, procurando confundir o cidadão. Deste, modo a música popular assume um papel 

que nunca antes tivera. Artistas como, Vinícius de Moraes, Carlos Lyra, Edu Lobo, adeptos da 

Bossa Nova, começaram em suas canções a expor problemas sociais do país. Assim, os 

artistas através das canções, na década de 1960, demonstraram suas ansiedades, visão e 

pretensão sobre questões culturais, políticas e sociais.  

As críticas através da música aparecem nesse momento como forma de protesto, 

alinhavando uma rede de recados contra a ditadura, que expressavam angústias, o desejo 

reprimido, a consciência individual e coletiva. Isso foi possível também em função de que no 

Brasil a canção popular já havia consolidado seu lugar no mercado e na vida dos brasileiros, 

antes mesmo de 1960 quando surgiu a MPB. A canção neste período assumiu um papel de 

veicular os acontecimentos do dia-a-dia.  Sobre a questão do cotidiano na música, Priscila 

Correa esclarece que “a canção foi se tornando uma forma de comunicação capaz de revelar e 

compor a vida cotidiana”, (CORREA, 2008:1). Ainda segundo as considerações de Correa, 

temas relacionados ao cotidiano têm sido constante na música popular, configurando uma 

rede de recados. Neste sentido o conto “O recado do Morro” de Guimarães Rosa, nos ajuda a 

compreender como este recado é compartilhado, na narrativa os personagens se deslocam 

pelo interior de Minas recontando e decifrando histórias e relatos. Desta forma, uma rede de 

recados é constituída para passar adiante a história. Com base neste conto, José Miguel 

Wisnik caracterizou a música popular como “[...] uma rede de recados, onde o conceitual é 

apenas um dos seus movimentos: o da subida à superfície. [...]”. (2004:170). A partir disto, a 

música aqui analisada expressa um recado contra a ditadura, externando desejos e 

pensamentos do coletivo.  

Nos primeiros versos há um chamando para o povo seguir a canção: “Caminhando e 

cantando e seguindo a canção/Somos todos iguais braços dados ou não”, aqui vemos uma 

analogia a passeatas de protestos, que naquela época reuniam jovens, estudantes, que 

possuíam desejo de transformação. Isso se reitera, quando Vandré cita os locais de protestos 

“Nas escolas nas ruas, campos, construções” (VANDRÉ, 1968), pessoas de ambientes 

diferentes, mas que possuíam o mesmo desejo: de mudança. Segundo as considerações de 

Walnice Nogueira Galvão, as canções da Música Popular Brasileira “aparentemente 

mobilizam o ouvinte mediante palavras-de-ordem avançadas [...]” (GALVÃO, 1976:94). Para 

finalizar a estrofe os versos iniciais são repetidos, nos dando ideia de uma marcha, de um 

chamado à população para juntos “marcharem”, contra as ordens da ditadura. 



204 

 

A segunda estrofe é usada até os dias atuais, como forma de chamado ao protesto, no 

refrão repetido duas vezes e com um ritmo um pouco mais acelerado, Vandré chama as 

pessoas para reivindicarem seus direito “Vem, vamos embora, que esperar não é saber, Quem 

sabe faz a hora / não espera acontecer”, talvez o compositor quisesse mostrar que, ficando 

parado eles não conseguiriam a mudança tão almejada, era preciso reivindicar, lutar contra a 

ditadura.  No entanto, mesmo a letra trazendo a ideia de chamado à luta, quando colocada 

com a melodia isso meio que se transforma, pois com uma melodia lenta a ideia que nos passa 

é de uma luta pacífica, pois durante este período estava em alta o clamor do “faça amor, e não 

faça a guerra” o que se justifica nos versos ditos por Vandré “acreditam nas flores vencendo o 

canhão”.  

Geraldo Vandré passa a descrever na terceira estrofe os problemas existentes na época: 

“Pelos campos há fome / em grandes plantações”. Prosseguindo os versos, Vandré fala 

novamente das caminhadas “Pelas ruas marchando indecisos cordões”, esses cordões pode ser 

uma analogia aos grupos de foliões carnavalescos da época, que às vezes por medo dos 

soldados, durante as manifestações caminhavam indecisos pelas ruas. Isso pode ser 

comprovado ao analisar os versos finais da estrofe “Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

/ E acreditam nas flores vencendo o canhão”, eles acreditavam que a força das palavras 

poderia vencer a violência a repressão. A flor é colocada como símbolo de paz, desta forma a 

ideia de luta pacifica que a melodia passa é justificada nesses versos. Na canção ao vivo, ao 

cantar estes versos o público aplaude isto denota a satisfação em ouvir essas palavras.  

O ano de 1968 pode ser considerado como o mais “revolucionário” da década, os 

jovens se rebelaram contra o Regime Militar. As ruas transformaram-se em verdadeiros locais 

de guerra, havia confrontos entre estudantes e tropas de choques, assim, a liberdade de 

expressão ia sendo cada vez mais arrochada. Neste contexto, a música apresentava-se como 

representação, da consciência política dos estudantes, desta forma o Festival Internacional da 

Canção aparece como o ambiente ideal para esta demonstração de insatisfação. Falando sobre 

o público presente neste FIC, Augusto Campos (1993) explica que estes possuíam 

preconceitos ideológicos conservadores, e eram adeptos da canção de protesto. Portanto, o 

que Vandré canta, soa naquele momento como algo que estava preso em suas gargantas, era o 

desejo de cada um daqueles ali presentes, que a violência e toda repressão acabasse, dando 

lugar à paz.  
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Geraldo Vandré, no III Festival Internacional da Canção – 1968.  

Foto: Alberto de Abreu Sodré. 

 

 

É interessante ressaltar que o público presente no III Festival Internacional da Canção 

era em sua maioria estudantes que estavam insatisfeitos com os rumos do governo militar, e 

desta forma, encontraram na letra desta canção um posicionamento político, assim, nas 

palavras do jornalista Julio Medaglia, “Só, com um violão e uma canção de dois acordes, 

Vandré fêz 20 mil pessoas cantarem”.  

Cabe ainda explicar que as imagens e os vídeos da apresentação de Geraldo Vandré no 

III Festival Internacional da Canção não existem mais, ou pelo menos não são divulgados
138

. 

Mesmo assim, a partir da escuta do registro fonográfico podemos perceber que quando a 

música volta para o refrão é nítida na apresentação ao vivo a entoação do público junto com 

Vandré. Percebemos neste momento que os versos da canção resumem o pensamento político 

de estudantes e intelectuais de esquerda ao chamar para uma ação efetiva contra o regime 

militar, pois em meio às conturbações do período, o público se identificava com canções de 

cunho mais social.    

“Há soldados armados, amados ou não / Quase todos perdidos de armas na mão”, estes 

são os primeiros versos da quinta estrofe. Assim, Vandré demonstra como eram e agiam os 

militares, homens alienados a serviço do governo que estavam sempre armados e prontos a 

prender os manifestantes, no entanto muitos estavam perdidos, ou aparentavam estar, para 

assim tentarem se redimir dos seus feitos. É tanto, que Vandré justifica isso nos versos 

seguintes: “Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição / De morrer pela pátria e viver sem 

razão”, eles aprendiam a lição e passavam a cumprir as ordens do governo, muitos até 

morriam pela pátria, e a partir dessas ideias viviam sem motivo, sem causa.  
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 Mais detalhes consultar entrevista: Geraldo Vandré Especial, do repórter Geneton Moraes Neto, no site Globo 
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 Mais uma vez em companhia do público é entoado o refrão. E na sétima estrofe há 

uma repetição dos lugares de protestos citados por Vandré “Nas escolas, nas ruas / campos, 

construções” e logo em seguida há uma repetição invertida de versos anteriormente cantados 

“Somos todos soldados / armados ou não”, neste momento, os soldados não representam mais 

o exercito e sim, as pessoas e mesmo o próprio Vandré, que lutavam pela mudança sem 

armas, todos eram soldados em prol de combater a ditadura. Aqui, ficam claros os anseios do 

povo naquele período, e justifica a vida longa da canção, que sempre foi utilizada nos 

movimentos sociais ao longo dos anos. Mesmo hoje a canção abarca representações diversas, 

e seus versos algumas vezes foram apropriados de maneira conservadora pela publicidade do 

gênero “gente que faz, com alusão aos pequenos empresários que venceram na vida” 

(PARANHOS, 2000:223). Isto denota que a canção não possui mais um significado único, o 

de protesto, mas assume em diferentes situações outros sentidos.  

A oitava estrofe já encaminha para o final da canção “Os amores na mente / as flores 

no chão / a certeza na frente / a história na mão” é possível que neste momento Vandré esteja 

se referindo as pessoas que perdiam amigos parentes e isso os motivava a participar nas 

caminhadas, manifestações.  A “história”, o futuro diferente estava nas mãos deles, a vida 

poderia tomar outro rumo. Finalizando esta estrofe Vandré canta “Aprendendo e ensinando 

uma nova lição”, isso pode indicar que tudo o que se estava vivendo servia de lição, e que 

tudo seria passado para a geração futura como exemplo, de que é preciso lutar por seus 

direitos.  

 Diante da grandiosidade da canção, e de toda repercussão gerada no período do 

Regime Militar, fica o questionamento sobre o porquê Geraldo Vandré mergulhou no silêncio 

e sumiu do cenário artístico após voltar do exílio em 1973. Desde a sua volta para o Brasil 

Vandré não fez mais shows, não deu entrevistas, e só compôs uma última canção em 

homenagem à Força Área Brasileira (FAB). Anos depois, em entrevista à Globo em 2010, 

Vandré esclareceu que o motivo para ficar longe dos palcos é a inútil "cultura massificada". 

Ele declara, que no Brasil não existe mais espaço para o que ele fazia antes, que era uma arte 

com qualidade. O repórter questiona Vandré sobre fato Pra Não Dizer Que Não Falei Das 

Flores ter se tornado um de hino de protesto, se isso provocava orgulho ou irritação, e a sua 

resposta surpreende, “Protesto é coisa de quem não tem poder. Não faço canção de protesto. 

Fazia música brasileira”. O fato é que nada se sabe sobre o que aconteceu a Geraldo Vandré 

durante seu exílio, nem o porquê destas declarações. Pois bem, o homem que revolucionou o 

FIC em 68 que fez a canção de Tom Jobim e Chico Buarque ser vaiada é cercado de mistérios 

que provavelmente não serão revelados.  
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Todo mundo sabe cantar “vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a 

hora não espera acontecer”, mas poucos hoje se engajam em lutar pelos seus interesses. Os 

estudantes daquela época podem não ter derrubado a ditadura, mas foram vistos como parte 

importante e indispensável na história do Brasil. Diferentemente desses, os jovens na década 

de 90, pareciam apenas reclamar e demonstrar insatisfação com a corrupção, a injustiça e 

todos os problemas sociais. Parecia não haver luta, pelo menos não tão expressiva como as da 

década de 60, pela construção de uma sociedade melhor e democrática. É neste contexto que o 

rap Gabriel O Pensador vai compor a canção Até Quando? abordando justamente a suposta 

acomodação da população.  

 

“Até quando vai ficar sem fazer nada?” 

 

O rap é um modelo poético oral atual, que se tornou recorrente na sociedade brasileira, 

e através da sua estética e linguagem musical tem exercido uma função muito importante na 

formação de opinião. Enquanto expressão performática e poética, essa manifestação 

ideológica, popular e contemporânea é digna de um olhar mais atento, pois nos últimos anos 

este gênero musical tem despertado o fascínio dos jovens.  

É importante, esclarecer que rap nasceu em meados da década de 60 nos E.U.A e 

provém da expressão inglesa Rythimand Poetry (ritmo e poesia), pois consistia em rimar 

palavras sobre uma batida eletrônica. Em sua origem, o rap era um estilo do povo negro, a 

música do gueto, dos bairros negros de Nova Iorque, o rap era ao mesmo tempo, diversão e 

denúncia, diante das dificuldades cotidianas. No Brasil, o rap ganhou caráter denunciativo e 

principalmente de crítica social. Segundo as considerações de Juarez Dayrell em sua tese, no 

Brasil as festas de rua atraíam um número cada vez maior de jovens e “os DJs emprestavam 

os microfones para que os jovens pudessem improvisar discursos acompanhando o ritmo da 

música. Esses ‘repentistas’ foram chamados de rappers ou Mestres de Cerimônias (MCs)”. 

(DAYRELL, 2005:40).  

Um dos maiores nomes do rap brasileiro, Gabriel O Pensador, chegou a ser criticado 

por alguns dos primeiros representantes do gênero, por ser garoto branco e de classe média, 

mas, desde o começo fez das letras de sua música uma crítica social e moral. Por isso, torna-

se interessante analisar a canção Até Quando?, a fim de identificar o recado do artista como 

arma capaz de mobilizar e conscientizar a sociedade. Levando em consideração observações 

de Ruth Finnegan (2008), na canção popular, bem como no rap, texto e música compõem 

aspectos que não pode ser desconectado. Desta maneira, será realizada uma abordagem do 
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conjunto entre texto, melodia e performance, pois tanto no texto quanto na performance 

existem elementos imbricados na ideologia de protesto às práticas de corrupção da sociedade. 

Assim, Gabriel O Pensador consegue fundir letra e música e transmitir seu recado aos 

ouvintes. Por isso, este artista é considerado como um marco para o rap nacional, segundo a 

reportagem de Carlos Albuquerque, no Jornal O Globo de 1993, “se houvesse um modo de 

transformar raps em créditos, ele deveria receber o diploma, assim que Gabriel o Pensador 

chegasse às lojas, tão boa é a narrativa jornalística das suas letras” (GLOBO, 23/09/1993), 

disse referindo-se ao curso de Comunicação Social que O Pensador trancou para dedicar-se a 

música. As canções de Gabriel buscam uma nova elaboração da autoconsciência da sociedade 

brasileira e pode ser considerada como uma espécie de música de protesto.  

Até Quando? ainda que fruto de um novo período, de um contexto de maior liberdade 

de expressão, consegue representar um sentimento de indignação e chamado ao despertar da 

sociedade, Gabriel retoma a temática do cotidiano, descrito em uma  letra com tom de revolta.  

O questionamento do Pensador, nesta canção, representa, assim como tantas outras que ele 

produz, um retrato da nossa sociedade.  

Ao analisar o vídeo clipe da canção divulgado na internet, percebe-se na performance 

uma  indagação, Gabriel sentado numa poltrona começa a traçar um clima de conformismo 

“Não adianta/olhar pro céu /com muita fé e pouca luta/”, há uma batida mais lenta mixada, 

que reforçam junto a imagem do artista uma acomodação por parte da sociedade. Gabriel leva 

o ouvinte à consideração de quanto tempo ficará quieto, sem reação frente aos problemas 

sociais. Ele abre os braços e questiona “Até Quando você vai ficar usando rédea / Rindo da 

própria tragédia”, assim o artista chama a atenção do ouvinte para que participe com ele na 

narrativa e reflita sobre o assunto. Para isso ele questiona “Até quando você vai ficando 

mudo?/muda que o medo é um modo de fazer censura” (GABRIEL, 2011).  

Nestes primeiros versos Gabriel expressa sua curiosidade em saber onde está o povo 

que fazia greve, que protestava nas ruas.  Assim fica clara a diferença entre os ideais do 

Regime Militar e este novo contexto que se configura em 2001. Os jovens, estudantes dos 

anos 60, mesmo diante da repressão política, não deixavam de se engajar em lutas contra as 

imposições postas na época.  

O refrão é constituído de quatro indagações “Até Quando”, vamos levar porrada, 

ficaremos sem fazer nada, vamos ser sacos de pancadas. Isto denota mais uma vez que o 

artista tenta despertar o ouvinte da sua comodidade.  

Ao analisar a estrofe seguinte é perceptível que Gabriel usa antíteses para demonstrar 

o conformismo das pessoas, “você tenta ser feliz não vê que é deprimente/ o seu filho, seu 
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velho tá sem dente/cê tenta se contente e não vê que é revoltante” (GABRIEL, 2011). Por ser 

uma canção dedicada aos conteúdos referenciais, como denúncias, protestos, há a necessidade 

de neutralização dos grandes percursos melódicos ou passionais para que se preste atenção ao 

conteúdo da fala, afirma Luiz Tatit, referindo-se ao rap. Assim, com a melodia quase 

totalmente minimizada e com as reiterações típicas da canção em segundo plano, abre-se 

caminho para uma linguagem mais objetiva. É possível perceber que a narrativa neste 

momento é evidenciada na fala cotidiana, expressando os desejos e a realidade. Os paradoxos 

feliz, deprimente, contente, revoltante ressalta a função do cidadão nesse espaço, a sociedade, 

em que muitas vezes prevalece o egocentrismo. O compositor destaca no cotidiano urbano 

problemas sociais como o desemprego, “você tá sem emprego e a sua filha ta gestante/ você 

se faz de surdo não vê que é absurdo” (GABRIEL, 2001).  

O tempo histórico da canção é o ano de 2001, período quando o deputado Sergio 

Naya, responsável pelo desabamento do prédio Palace II
139

, na Barra da Tijuca zona sul do 

Rio de Janeiro, foi solto e absolvido pela justiça, após passar 26 dias detido. Gabriel utiliza 

essa canção para demonstrar sua indignação com a justiça brasileira, a qual condena os 

inocentes, e absolve os culpados, “A justiça prendeu o pé-rapado/soltou o deputado”. Neste 

momento ao analisar a performance no vídeo é possível perceber que as imagens se 

entrelaçam, apesar da representação estar predominantemente concentradas na figura de 

Gabriel, ao fundo o rap está sentado apresentando um clima de inquietude. Há uma 

concorrência de imagens sobre as duas figuras do Pensador, no entanto fica nítida que estas 

representam a indignação do compositor e o conformismo da sociedade. Isto significa que a 

letra da canção e a performance dos rap’s estão relacionadas ao papel social que estes poetas 

urbanos possuem em difundir um conjunto de pressuposições, crenças e padrões de 

comportamento, ou seja, o recado do artista. Gabriel continua a falar sobre as injustiças ao 

relatar o caso dos vinte e um trabalhadores que foram assassinados na favela do Vigário 

Geral, por trinta e três Policiais Militares, entre os mortos estavam dois estudantes, “Absolveu 

os PM’s de Vigário!” (GABRIEL, 2011).  

Na sequência, O Pensador traz uma polêmica ao destacar o papel da polícia e da 

mídia, “A polícia só existe pra manter você na lei/lei do silêncio, lei do mais fraco”. Isto se 

torna incoerente, pois esta ideia adotada por Gabriel detona a imparcialidade, pois a lei só 
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solto após ficar 26 dias detido. Em maio de 2001, Naya foi absolvido pela Justiça.  
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funciona para punir os mais fracos, o discurso de que a lei foi feita para todos se torna 

contraditória. Aponta também para o papel influente da mídia, “A programação existe pra 

manter você na frente/Na frente da TV, que é pra te entreter/Que é pra você não vê que o 

programado é você!” Aqui fica clara a alienação gerada pelas grandes mídias, as pessoas 

pensam o que lhes é permitido, a mídia manipula as informações. A televisão é avaliada como 

um dos veículos de comunicação mais populares, devido ao barateamento relativo e a 

facilidade em se adquirir este produto nos últimos anos. Por isso, é importante levar em conta 

as considerações de Kehl a TV “[...] emburrece, aliena, hipnotiza, vicia e transmite ao vivo 

imagens de guerra como „espetáculo excitante”. (KEHL, 1991:60), desta forma o recado 

estampado na canção do Gabriel O Pensador é justificado.  

Interessante ressaltar nesta estrofe que Gabriel utiliza a Lei, de duas formas diferentes, 

quando fala que polícia existe para manter o cidadão na lei, esta lei é lei da justiça, que 

deveria ser igual para todos, já em seguida ele destaca a Lei do silêncio, mas quando analisada 

a estrofe percebemos que este, não se refere a lei dos ruídos, mas sim de calar-se diante das 

injustiças, dos crimes cometidos, das desigualdades sociais.  

Desemprego, má qualidade na educação, evasão escolar, são assuntos destacados 

ainda nesta estrofe, “Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar/O cara me 

pede o diploma, não tenho diploma, não pude estudar”. A sociedade exige o que não oferece, 

e quando oferece não é acessível para todos, ou é de má qualidade, como no caso da educação 

pública, assim O Pensador ressalta, “E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, 

que saiba falar/Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá”.  

A partir da análise da biografia de Gabriel O Pensador foi possível constatar que a 

crítica social se faz presente em grande parte de suas canções, e que é através destas que ele 

demonstra sua insatisfação e a indignação a frente a sociedade desigual.  

 

Conclusão 

 

 Ao confrontar as trajetórias artísticas de Geraldo Vandré e Gabriel O Pensador foi 

possível identificar as semelhanças e diferenças de suas temáticas a partir do mapeamento dos 

contextos de produção de suas canções. Dada à análise da vida dos artistas, juntamente com o 

contexto histórico e as interpretações das respectivas músicas, percebe-se que ambos os 

compositores apresentam uma dose considerável de críticas sociais em suas canções, 

contribuindo para uma tradicional rede de recados da música popular brasileira, da qual 

fazem parte desde compositores como Vinicius de Moraes e Chico Buarque até os mais 
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jovens como Lenine e Zeca Baleiro. Com isso, foi possível ainda a reflexão sobre o papel da 

música na História, partindo de uma tradição historiográfica de História Cultural de viés 

interdisciplinar, o que permitiu identificar, através dos elementos que compõem a canção, que 

a música pode ser usada como manifesto social, sendo ainda capaz de representar 

acontecimentos políticos e econômicos; e, sobretudo, desejos e sensibilidades que circulam 

difusas pela sociedade, mas podem ser captadas pela arte, pela música. Sendo assim, mesmo 

com dificuldades por não dominar a linguagem musical, como a fazem os musicólogos, pude 

perceber que é plausível utilizar a música como fonte de pesquisa e que esta reúne em torno 

de si uma gama de significados e visões de uma geração, cabendo aos historiadores e demais 

pesquisadores desvendarem esses significados. 
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Toni Tornado: A performance musical como subversão sob a ditadura militar* 

 
LEIDIANE SANTOS OLIVEIRA


 

PRISCILA GOMES CORREA


 

 

 

Introdução 

“Quando duas mãos se encontram  

refletem no chão a mesma cor” 

  Toni Tornado 

 

 Depois do V Festival Internacional da Canção (FIC) realizado no Rio de Janeiro em 

outubro de 1970, a vida de Toni Tornado não seria mais a mesma. Chamado pela voz de 

Hilton Gomes, apresentador daquele festival, Toni Tornado juntamente com o Trio Ternura 

(Jurema, Jussara e Robson) subiram ao palco para interpretar BR-3, música de Antônio 

Adolfo e Tibério Gaspar. Uma performance de grande impacto estava prestes a acontecer, 

lançando o artista e sua proposta musical para o sucesso, conquistando espaço na imprensa, 

rádio e televisão. 

“Correndo pela estrada da vida”, com uma bota preta, calça boca de sino amarela, sem 

camisa, usando apenas um colete aberto também amarelo, um sol desenhado no peito, cabelo 

estilo Black Power com fortes influências de James Brown, Toni Tornado subiu as escadas do 

palco do Maracanãzinho sob fortes vaias, começou a cantar com sua voz possante a música 

BR-3, enganou-se quem foi ver apenas uma apresentação musical, Toni Tornado fez muito 

mais que cantar. “Com uma valsa que se transformava em soul, Toni Tornado apareceu dando 

um coturno no chão, gritando, rodopiando e jogando os braços para todos os lados. Não 

cantava nada, mas sua performance era maravilhosa", afirma Waldenyr Caldas, professor de 

sociologia da Universidade de São Paulo que estuda música popular brasileira. "Ele trouxe a 

soul music para o Brasil e inovou a coreografia da MPB".
140

 Sua interpretação foi a marca da 

afirmação do orgulho de ser negro brasileiro. 

No palco Toni Tornado colocou em evidência a estética corporal: cabelo, corpo e cor. 

A junção desses elementos aliados a performance musical deste artista impactaram a 
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sociedade carioca, já que a década de 1960 ficou marcada pelos cabelos curtos ou alisados, 

seja pela utilização do denominado “ferro quente” ou pelo uso do laquê. A revalorização da 

cultura negra, proposta por Toni Tornado, trazia para sua interpretação esses elementos como 

um símbolo identitário. Além disso, esses símbolos eram entendidos como uma contestação 

social frente ao padrão racista, implícito ou explícito. O chamado Black Power aos poucos foi 

percebido como uma resistência ao modelo político vigente, pois artistas como Toni Tornado 

e Tim Maia perceberam o valor político que era associado aos alisamentos dos cabelos, por 

isso disseram não ao branqueamento. 

Apropriando-se da corrida pela BR-3, a qual evidencia a letra dessa canção em 

questão, Toni Tornado fez de BR-3 a metáfora de sua vida, comparando-a com as 

dificuldades que passara e principalmente os preconceitos que sofrera, assim como a estrada 

da BR-3 que tirou e acabou com sonhos de muitos, ele também via seus desejos e anseios 

afogados pela Ditadura Militar
141

 vigente no país naquele período, seja na estrada das 

diferenças raciais, das desigualdades sociais e, principalmente, pela falta de liberdade de 

expressão. 

Além disso, tal música impactou todos que ali estavam, pois não se tratava de apenas 

mais um cantor, e sim de um negro que cantava e rodopiava no palco, um homem com mais 

de dois metros de altura, dançando, gritando e exaltando o corpo. Para as autoridades e a 

maioria da sociedade carioca mostrar o corpo era considerado uma afronta a moral e aos bons 

costumes, principalmente quando feita por um negro em um espaço público. (MELO. 2003: 

365). 

A conotação performática de Toni Tornado incomodou os governantes, a crítica deste 

artista foi interpretada como um chamado para o povo: lutar e mudar aquele governo 

ditatorial, que excluía, ditava ordens e dizia como viver. Quando o governo percebeu essa 

perigosa manobra crítica de Toni Tornado, com respaldo do Ato Institucional de número 5 

(AI-5),
142

 tratou logo de conter maiores demonstrações de contestação. O artista em questão 

foi preso várias vezes, em entrevista ao Programa do Jô da Rede Globo de televisão, ele 

relembrou sua trajetória artística e contou que durante o período de sua prisão teve que cantar 
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 Utilizo a expressão Ditadura Militar, presente no senso comum, porém a historiografia recente já destaca o 

caráter civil –miliar da ditadura que esteve vigente em todo período correspondente a atuação performática de 

Toni Tornado, ultrapassando o ano de 1972. 
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 O Ato Institucional nº 5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi 

a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e produziu 

um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duradouro, dando poder de 

execução aos governantes para punir arbitrariamente ao que fossem inimigos do regime ou como tal 

considerados. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5>. Acesso em: 12 de 

março de 2013.  
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BR-3 tantas vezes que acabou criando repúdio pela música, afinal ser torturado por aquilo que 

mais gosta de fazer é contraditório e cruel, mas Toni não abandonou os palcos. 

Nesse sentido, é pertinente averiguar: como a performance de Toni Tornado se 

configurou como uma subversão ao regime militar do Brasil? Diante dessa problemática 

algumas hipóteses foram levantadas, a primeira diz respeito a sua cor, que de certa forma 

refletia uma busca de identidade negra afirmada e assumida.  A segunda está relacionada a 

exaltação do corpo, que poderia ser um problema para as famílias da elite, já não estavam 

acostumados com tal postura. E por último, porém não menos importante, a clara referência 

ao grupo dos Panteras Negras dos EUA, poderia ser um fator preponderante para a temida 

revolução social presente em Toni Tornado. 

Diante disso, a performance musical de Toni tornado é muito importante para 

esclarecer essa problemática, pois em uma única apresentação, refiro-me a sua apresentação 

no V FIC, foi possível encontrar todos esses fatores. A performance de Toni ganhou 

importância quando percebida como uma forma de transformação do cotidiano da sociedade 

brasileira da época. Toni causou estranhamento por sua estética corporal, sua cor era sinônimo 

de orgulho, e a referência dos Panteras era sua principal bandeira. Sendo assim, esses 

comportamentos simbólicos transmitiram uma mensagem, que talvez jamais poderia ser dita 

através de palavras. 

  A partir do levantamento bibliográfico e das observações feitas mediante a utilização 

de registros fonográficos, percebeu-se que as manifestações da cultura negra presentes nas 

performances e posteriormente nas letras das canções interpretadas por Toni Tornado, 

abarcavam representações da cultura negra articuladas nos Estados Unidos por artistas como 

James Brown. Uma disseminação que representou uma importante inovação no estilo de 

cantar do brasileiro, sob a influência de artistas como Jair Rodrigues, Elis Regina, Gilberto 

Gil, Caetano Veloso entre outros, e do próprio Toni Tornado. Além disso, foi percebido que o 

artista trouxe para suas manifestações artísticas elementos de suas vivências, assim suas 

experiências de vida estavam em constante diálogo com suas interpretações musicais. Por 

isso, além da leitura da bibliografia e análise de textos publicados pela imprensa, também as 

diversas entrevistas concedidas pelo artista ao longo de sua carreira revelam-se materiais 

fundamentais para este estudo, combinando-se com a análise e escuta atenta dos registros 

audiovisuais. 
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Música e história: da música popular brasileira à black music 

 

Entre os diversos campos de possível análise pelo historiador, pode-se afirmar que o 

campo da canção popular ainda é pouco explorado diante da infinitude de possibilidades de 

abordagens e temas capaz de abarcar. Uma das maiores causas para tamanha dispersão se dá 

principalmente pelo fato da canção não ser entendida como elemento histórico, ou talvez pela 

dificuldade de classificá-la como objeto de estudo, ou mesmo devido aos diversos problemas 

para conceber elementos de criticidade nas canções como um todo. Pensar a música como 

documento histórico é criar possibilidades para que ela seja compreendida como um registro 

de dados também passível de múltiplas interpretações como qualquer documento inerente à 

historiografia. 

 A canção popular em sua maior parte atende aos anseios humanos, por exemplo, 

aquelas produzidas durante o regime militar no Brasil, como a já mencionada BR-3, 

apareciam como um grito de liberdade e luta pela igualdade frente ao modelo de governo 

vigente. A música sob esse contexto poderia estar relacionada tanto aos movimentos políticos 

e econômicos quanto aos sociais, “ A MPB tinha uma inspiração revolucionária, e se não 

fosse política e a cooptação industrial cultural, teria desempenhado a tarefa [...] de ser trilha 

sonora da revolução brasileira”(NAPOLITANO,2005:67), dentre seus primeiros 

representantes destaca-se Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis 

Regina, entre outros . Dessa forma, este conjunto de representações realizadas pelos adeptos 

da MPB da década de 1970 traduz a mais clara expressão de indústria cultural que viu nessas 

produções um bom comércio.  

No Brasil isso se reflete nos adeptos do Tropicalismo, que “realizou a crítica através 

da invenção, do estranhamento, trabalhando a consonância entre música, poesia, dança, canto 

e roupa” (CORRREA, 2011:78). O que possibilitaria logo na sequência o afloramento da 

Black Music no Brasil, que também contou com um certo exagero de cores, vestimenta e 

sonoridade reformulando o cenário musical da música brasileira. Além disso, foram 

introduzidos nessas canções instrumentos musicais como os metais, performances, sons entre 

outros, mesclando a cultura estrangeira com a cultura nacional, resultando assim em um novo 

estilo musical. 
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Nesse sentido, com um estilo musical associado ao ritmo estadunidense, a chamado 

Black Music
143

 aparece justamente como uma junção do funk e do soul pelo qual Toni 

Tornado brilhou nos palcos. Esse estilo era novo aos ouvidos da sociedade brasileira, sendo 

percebido como um grito de liberdade. Toni junto com Jair Rodrigues e Elis Regina mostrou 

nos festivais da canção uma nova forma de cantar, apresentando uma interpretação mais 

aguda, porém ele se destacava não apenas por sua voz forte, mas também por sua performance 

mesclada entre a cultura dos negros e as influências artísticas norte-americana de James 

Brown.  Foi no final da década de 60, que o black music começou surgir no Brasil, mais 

especificamente no Rio de Janeiro, com bailes embalados pelo ritmo soul, e aos poucos 

ocupando espaço na mídia com lançamentos de artistas, compositores e interpretes no 

festivais de música.  

Deve-se notar que a cultura negra presente nas canções interpretadas por Toni Tornado 

estará nas apresentações do Tim Maia, Gerson King Congo, também no início da década 

1970. Essas canções eram embaladas pelo ritmo do soul, e traziam de forma direta ou indireta 

uma concepção de ideologia negra, de liberdade, de busca de novos caminhos e 

principalmente de novas possibilidades de luta. Esses artistas inovaram referenciando na 

cultura afro o desejo de cada negro em lutar por dias melhores e representaram a esperança de 

muitos indivíduos afogados com as “prisões” do Regime Militar.  

 

A performance de Toni Tornado como resistência aos anos de chumbo 

 

Toni Tornado, nome artístico de Antônio Viana Gomes, iniciou sua trajetória artística 

como intérprete de Rock’n Roll nos anos 1960, quando adotou o nome de Tony Checker no 

programa “Hoje é dia de Rock”. Nesta mesma década, Toni viajou para os EUA onde 

absorveu muitos elementos que mais tarde fariam parte de suas apresentações musicais: 

roupas, cores, cabelo e principalmente a sonoridade musical, que foram essenciais na sua 

trajetória artística como cantor. E sua carreira também ficou marcada pela irreverencia nos 

                                                           
143

 A black music não é apenas uma música de raízes negras. É uma cultura musical  que nasceu da work songs, 

canções entoadas por escravos africanos nas plantações do Sul dos Estados Unidos, originando o jazz, rythm 

blues, blues, spirituals, gospel, soul music e funk e tantos outros ritmos carregados de melodias e mensagens 

com características marcantes. Foi chamada de race music (música da raça) e a partir dos anos 40, foi 

oficializada black music, pela Revista Billboard. Entre seus representantes estão Diana Ross, The Temptations, 

Smoky Robson, Aretha Franklin , Tina Turner, Paul Simon, Sade e Earth-Wind and Fire. No Brasil ficou 

difundida pelos trabalhos de Tim Maia, Jorge Benjor, Cassiano, Gerson King Combo, Simonal e Toni 

Tornado. Disponível em: <http://visitesaopaulo.com/blog/index.php/2011/11/bira-bossa-jazz-e-izzy-

gordon-abrem-em-sao-paulo-o-black-in-concert/>. Acesso em: 12 de janeiro de 2013. 
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palcos. Em New York, Toni esteve em contato com o grupo Black Pantheres (“Panteras 

Negras”, grupo americano que lutava a favor dos direitos dos negros), somado a este 

elemento, estava o Soul Music (ritmo musical oriundo da fusão do gospel com rhythm’n’blues 

liderado pelos negros dos EUA).
144

 

De volta ao Brasil em 1970, o artista passou a ser conhecido como Toni Tornado, e 

segundo o próprio artista este nome era devido a sua performance explosiva. E foi ele quem 

introduziu no país o Black Music, juntamente com outros artistas que faziam parte de sua rede 

de sociabilidades,
145

 dentre eles o Sebastião Rodrigues Maia (Tim Maia), que conhecera 

ainda no EUA que além de companheiro de música  também tornou-se seu grande amigo 

pessoal. O Black Music é compreendido como uma mistura de música, dança expressão 

cultural. Toni, através de suas apresentações musicais dava uma conotação que diferia dos 

padrões vigentes na sociedade brasileira, introduzindo os signos do Black Power.
146

 

O primeiro disco de Toni Tornado, intitulado BR-3, era composto por onze faixas 

musicais (Juízo final; Não lhe quero mais; Dei uma partida; Uma canção para Arla; Breve 

loteria; Eu disse amém; Uma vida; Papai não foi esse o mundo que você falou; Me libertei; 

O repórter informou e o jornaleiro), com canções embaladas pelo ritmo funk, o que 

certamente contribuiu para seu sucesso musical.. Além disso, ele trazia instrumentos como 

bateria, piano e principalmente os metais, como por exemplo, o trompete e o trombone.  Essa 

mistura de instrumentos resultava em um ritmo dançante e extremamente contagiante. 

No entanto, esse novo estilo musical foi apresentado ao público em meio ao auge do 

Regime Militar, e representou uma luta pela busca de assimilações de novas posturas 

musicais, além de tratamento frontal inquietante em relação ao regime vigente. Paralelo a 

isso, surgiram os festivais de música, que reuniam uma série de exibições artísticas e eram 

produzidos pelas emissoras de televisão. E foi sob este contexto, o V FIC de 1970, que a 

carreira artística de Toni Tornado ganhou projeção.  
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 Disponível em < http://www.revistadehistoria.com.br> acesso em 28 de maio de 2013. 
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 “O meio intelectual onde os laços se atam, no caso, em torno dos bastidores do festival, ou as amizades 

pessoais , ou até mesmo encontros casuais “u objeto de história, na medida em que  influem as vezes no 

funcionamento do ecossistema.” ( In REMOND, 1996,252) 
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 A  música negra ou black music (também conhecida como música afro-brasileira no Brasil e música afro-
americana nos Estados Unidos) é um termo dado a todo um grupo de gêneros musicais que emergiram ou 

foram influenciados pela cultura de descendentes africanos em países colonizados por um sistema agrícola 

baseado na utilização de mão-de-obra escrava (plantation).Black Music Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_negra.>  Acesso em 10 de julho de 2013. 
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Diante disso, a música interpretada por Toni Tornado, ao estilo Black Music, possui 

em sua ação uma constituição que traça a identidade de parte do povo brasileiro que durante 

os anos 1970 lutava pela igualdade de raça e pela procura constante por um espaço na 

sociedade, da qual eles sempre participaram como figurantes. Falar do estilo Black Power é 

traçar um panorama entre a identidade de um povo e o desejo de mudança, pois a música 

black colocou em foco a música do negro, mostrando suas especificidades e seu valor.  

Além disso, a moda disseminada por Toni Tornado trouxe uma inquietação para o 

público e para o governo vigente, já que essa ação traduziu uma nova tendência e significou 

uma diferenciação na postura deste artista em relação aos demais representantes do ramo 

musical. Sendo assim, a aparência de Toni Tornado também falava, e essas inovações nas 

vestimentas clamavam por mudanças, além de mostrar o desejo deste artista em ser notado. 

Dessa maneira, esse fenômeno musical trouxe características marcantes para a análise e 

entendimento para o estudo das percepções evidenciadas na década dos anos 1970, durante o 

Regime Militar. 

As vestimentas usadas por Toni Tornado durante o V FIC, não se resume a apenas uma 

imitação de modelos protagonizados por artistas, a exemplo do já citado James Brawn, pois 

essa postura representou uma demonstração de identidade, refletindo os valores que 

representavam o individuo com espírito questionador e revolucionário como de fato o Toni 

Tornado poderia ser compreendido. Essas  características significa também  uma forma  de 

compreensão da vida deste artista, pois, foi assim que Toni Tornado demonstrou seu desejo de 

ser percebido e compreendido na sociedade a qual ele estava inserido. 

A performance de Toni Tornado só pode ser entendida mediante a análise desse 

contexto e influências da cultura negra norte-americana como também pelo aspectos trazidos 

pelo tropicalismo “[...]a distinção estética, a postura em palco, a ebulição das performances 

podiam provocar[....] entusiasmo, enfim a transmutação da arte  em  comportamento.” 

(CORREA, 2011:169) tudo isso contribuiu para a apresentação do artista analisado no V FIC, 

que venceu em primeiro lugar, deixando para trás artistas já conhecidos mundialmente 

bastante renomados no mundo musical. Estes eventos mostram inúmeras possibilidades para 

se entender as representações deste artista. 

Não porque se trata apenas de mais um artista em um concurso de música, mas sim 

porque sua apresentação gerou uma série de comentários acerca, principalmente, de sua 

performance. Como o próprio artista revelou em uma entrevista concedida ao programa de Jô 

Soares em Outubro de 2011, o público não acreditava no seu potencial artístico musical, então 

para ele era de fundamental importância chegar mais perto do sentimento da percepção do 
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público que ali estava assistindo sua apresentação. Para ele, aquele momento foi muito 

especial, pois seria interpretar e causar sensações para enfim deixar seu recado: eu estou aqui, 

estou vivo e quero lutar por uma sociedade mais justa. 

 

O intérprete trouxe para sua manifestação artística elementos de sua vivência desde 

suas dificuldades de sobrevivência com a sua atividade artística e principalmente 

sua estadia nos Estados Unidos que, segundo Toni Tornado, “[...] Me pediram para 

mostrar os dentes, como um cavalo, igualzinho ao modo como examinam os 

animais. Eles diziam que negro sem dente não podia embarcar”.
147

 Foi nos Estados 

Unidos que ele teve maior contato com o preconceito racial, e onde ele percebeu a 

organização de grupos de pessoas que já lutavam por direitos iguais, independente 

de cor, religião e ou classe social, e que ele também poderia e deveria lutar por 

seus direitos. Assim sua experiência de vida estava em constante diálogo na sua 

interpretação musical. Deste modo: É preciso considerar também que para o artista 

muitas vezes a cultura local e regional impôs, ao seu modo, modelos e gostos 

encarados geralmente como intransponíveis para a comunidade e quem convivia 

com eles. (MORAIS, 2000: 217). 

 

Toni afirma que entrou no palco ao som de vaias, porém não demorou muito para a 

atitude do público mudar. Toni introduziu em sua apresentação movimentos estilo James 

Brown e levou o público ao delírio, interpretando de maneira distinta dos demais artistas.  

Pode-se assim dizer que seu jeito de cantar lembrava a gêneses dos Hollers
148

, com gritos de 

entonações fortes, que apresentavam tais características. No decorrer de sua performance 

demonstrava segurança do que estava fazendo, e a plateia entendeu o “recado” do artista. 

Com essa apresentação o artista ganhou o primeiro lugar do V FIC, venceu não por 

simplesmente vencer e sim por conseguir passar a mensagem de grito de liberdade. Cabe 

lembrar que, nas edições anteriores do Festival, ocorreram algumas polemicas nesse sentido, 

como por exemplo, a disputa entre Geraldo Vandré e Chico Buarque/Tom Jobim, 

concentrando os anseios por grito de luta em oposição a chamada alienação. 

 Sua performance representou a nova roupagem da Música Popular Brasileira. Com 

uma tonalidade mais aguda concebeu um canto mais imponente. Trouxe de volta a tradição 

do rádio que por ser um veículo de fácil acesso adentrava com mais facilidade nos lares das 

pessoas. Vale salientar que a impostação da voz e do corpo já tinha ganhado projeção nos 

festivais com a participação de Elis Regina e outros, mas a ênfase no discurso crítico voltou 

as atenções para figura do compositor, mas na década de setenta o vozeirão volta com amplo 

sentido crítico, dando ênfase agora na figura do intérprete. Veja a seguir, os 

                                                           
147

Entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo. Disponível em:  <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo>  

acesso em 26 de junho de 2013.  
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 “ De suas origens os negros trouxeram os chamados Hollers, gritos e entonações fortes e diferentes, que 

identificavam seus emissores ( RIBEIRO, 2008: 71) 
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encaminhamentos passados pelos compositores da canção BR-3 para a atuação de Toni 

Tornado. 

 

Orientado para que reproduzisse em cena os gestos que caracterizavam os Panteras 

Negras norte-americanos e a soltar-se em uma dança até então nunca vista em 

palco algum, [...] desempenhou-se no palco de forma tão esplendorosa e 

convincente que os militares viram nele a encarnação escrita e escarrada dos 

líderes do movimento negro dos EUA.
149

 

 

A performance subversiva de Toni Tornado provocou um grande impacto na 

sociedade brasileira “[...] a performance[..] simbolizava uma ameaça: a do homem negro 

podendo invadir a família branca brasileira e fazer um estrago” (MELO 2003:370), 

principalmente nas autoridades que estavam a frente do Regime Militar. Essa apresentação 

protagonizada por este artista era entendida pelos governantes como uma ameaça a sociedade 

carioca, pois seu repertório musical em larga medida fazia menção ao “radicalismo” dos 

“Panteras Negras”. A priori nos interessa observar apenas a letra da canção BR-3 para então 

perceber o diferencial da atuação deste artista na representação desta canção e posteriormente 

a performance que é o item de maior expressão de subversão à Ditadura Militar. Toni 

Tornado não acreditava que havia vencido o festival, tanto para os compositores quanto para o 

intérprete, tudo parecia um sonho.   

Nesta perspectiva ZuZa Homem de Mello escreveu:  

 
 A mais aguardada dessa noite era a décima terceira concorrente. Desde os ensaios 

que se comentava de Toni tornado o interprete que a dupla Antonio Adolfo e Tibério 

Gaspar havia descoberto para transmitir o que haviam imaginado para BR-3, sua 

valsa que se transformava em soul music na segunda parte. (2003:376). 

 

Evidenciada na letra da canção a seguir: 

 A gente corre na BR-3/ A gente morre na BR-3/ Há um foguete/ Rasgando o céu, 

cruzando o espaço/ E um Jesus Cristo feito em aço/ Crucificado outra vez/ E a gente 

corre na BR-3/ E agente morre na BR-3/ Há um sonho/ Viagem multicolorida/ Às 

vezes ponto de partida/ E às vezes porto de um talvez/ E a gente corre na BR-3/ E a 

gente morre na BR-3/ Há um crime/ No longo asfalto dessa estrada//E uma notícia 

fabricada/ “Pro” novo herói de cada mês. [...] (MELO, 2003:376). 

 

       Na sequência Melo escreveu:  

[...] Após a calma introdução gospel do piano os três repetiam, como um eco, a 

estrofe de oito compassos da primeira parte cantada tranquilamente por Toni – “A 

gente corre/ e a gente corre/ na BR-3 na BR-3/ e a gente morre/ e a gente morre/ na 

BR-3/ na BR-3” – que emendava no solo de Toni com a mesma melodia e outra 
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 Disponível em: <http://simonal.com/blog/?tag=tony-tornado>. Acesso em: 12 de março de 2013. 
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letra: “há um foguete / rasgando o céu, cruzando o espaço / e um Jesus Cristo em 

aço / crucificado outra ve-ee- z”. No mesmo andamento médio-lento e divisão a 3/4 

que induziam a platéia a balançar o corpo e braços, tudo era repetido mais duas 

vezes com letras diferentes no solo de Toni, que acentuava cada vez mais as 

inflexões soul
150

 (2003:377,379).  

 

Inicia cantando em um tom mais lento, representando um afastamento do objeto, ou 

seja, a distância da tão sonhada valorização social, e ao final da canção acelera seu ritmo, 

mostrando “o ápice passional que a canção pode provocar” desta forma, há, portanto uma 

aproximação do objeto, um chamado á ação” (TATIT, 2002:10). a passagem A gente morre 

na BR-3 é cantada no tom mais alto em contraposição A gente corre na BR-3, dessa forma ele 

mostrava que era possível mudar todo aquele cenário de submissão e de desigualdade.  

Observe o que destacou Zuza Homem de Melo: 

 

Tibério achava que BR-3 precisava de um intérprete engajado no esquema Black-

Power para se encaixar na linha soul, em voga no festival daquele ano e, como 

havia imaginado, ser dançada na segunda parte. Viu na figura de Toni a 

possibilidade dele reproduzir o gestual do movimento negro americano e dançar 

como quem flutua no ar, como mais tarde Michael Jackson viria a fazer anos 

depois. Tibério orientou-o na postura de um líder negro na primeira parte e deu-lhe 

liberdade de improvisar na parte dançante. (2003: 381) 

 

 Esta canção também agrupou outras concepções, por exemplo algumas descrições de 

vídeos disponíveis nos meios eletrônicos apontam para o significado da música. Segundo 

alguns comentários, a música faz menção a uma agitada e violenta estrada que fazia muitas 

vítimas ao longo do tempo. De certa forma, pode-se concebê-la como menção ao Regime 

Militar, que matava e que também tirava o direito à liberdade de muitos cidadãos envolvidos 

no contexto da ditadura militar, principalmente os artistas midiáticos. 

Assim, Toni Tornado com uma sonoridade mais forte deu vida aos versos que por hora 

parecem simples, mas que trazem consigo o grito de liberdade tão sonhado pelo artista. A 

música sugere uma corrida contra a discriminação e o racismo. É possível que o artista chame 

o ouvinte pra lutar, pra não se deixar vencer pelos obstáculos nem morrer na BR-3, levando os 

ouvintes a se entenderem como sujeitos transformadores de suahistória. 

Quando Toni Tornado subiu ao palco o Trio Ternura já está posicionado para a 

exibição da interpretação que ficaria marcada na história. A voz forte e imponente acrescidos 

da ideologia defendida por Toni Tornado ressoava em seus movimentos, cada verso e cada 

frase ressoava em seu corpo. Além disso, o coro formado pelo Trio Ternura, nos versos 

principais, dava mais energia para a performance de Toni Tornado, havia então uma troca de 
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estímulos, se o coro vibrante aquecia os estímulos de Toni,  a reciproca era verdadeira, a ação 

individual evoluía dando uma conotação forte, jamais vista nos palcos dos festivais até então.. 

O  trio e o público cantavam como se fosse um hino. O som da bateria e do piano, juntamente 

com a dança de Tornado, contagiava os ouvintes e ao final da apresentação muitos aplausos.  

  

    

 

Disponível em <http://festivaisdacancao.blogspot.com.br/2008>. Acesso em: 20 de janeiro de 2013. 

 

Sucesso que se percebe nessa imagem, onde se vê também a postura musical do artista 

e principalmente suas roupas em companhia de seus parceiros de palco. “Tornado portava no 

peito a tatuagem de um sol, símbolo dos Panteras Negras, força motriz do movimento black 

power nos Estados Unidos. Em entrevista à revista Carta Capital, em julho de 2006, o cantor 

salienta: ‘Depois tive que fazer um peeling, tive que raspar aquilo tudo. Estava me sentindo 

mal, estava um peixe fora d'água (ALVES, PELEGRINI, 2008,)” pois, cada vez que alguém 

olhava para sua tatuagem ele sentia muito mais o racismo nos olhos das pessoas. Já que o 

racismo no Brasil acontece em grande proporção de forma implícita, mas se sabe que existe e 

que está longe de acabar. 

Enfim, a performance de Toni mandou seu recado, cabendo aqui a afirmação de que as 

múltiplas representações performáticas absorvem uma série de elementos que são inerentes da 

canção, devido às várias possibilidades de criações que uma mesma canção pode ter. De 

modo que, o aspecto performático pode mudar de artista para artista e de época para época, 

até mesmo a escolha da tecnologia a ser usada, além de outros fatores. 

Em alguns casos o ato performático que é a atuação e desempenho do artista, pode 

falar mais que o próprio texto, mas, este fato não tira o mérito dos outros elementos que 

compõem a canção, como por exemplo, a letra e a sonoridade. Não se pode fazer as 

dissociações dos elementos e analisá-los por si só, pois se corre o risco de perder a essência 



224 

 

musical. Além disso, as letras como todo podem ser esquecidas ao longo do tempo, enquanto 

a música e suas representações podem perdurar e perpassar por toda sociedade.   

Finnegam lembra que: 

 

Toda performance é única e tem qualidades próprias: sua mistura de canais 

comunicacionais; seu tempo espaço particulares; seus participantes com 

perspectivas próprias; seus arranjos; sua música; seu canto  e seu movimento. 

(FINNEGAN, 2008:36). 

 

Nesse sentido, não é possível entender o significado de determinada canção apenas 

observando a letra, é preciso atentar-se, já que a canção revela outro universo, para quem está 

compondo e também aos receptores quedo mesmo modo constroem diversas representações 

exemplificando a luta de classes, a luta pela liberdade e pela igualdade. Desta forma: 

 

[...] Não basta dizer que uma música significa isto ou aquilo. É preciso identificar a 

gravação relativa à época que pretendemos analisar [...], localizar o veículo que 

tornou a canção famosa, mapear os diversos espaços sociais e culturais pelos quais 

a música se realizou, em termos sociológicos e históricos. (NAPOLITANO, 

2011:86). 

 

Já na concepção de Wisnik:  

Os compositores de música popular por meio de suas músicas passam 

intencionalmente ou não, um recado, que por muitas vezes transcorrem pelo 

entendimento do texto pelo texto, e a este elemento é acrescido “os ritmos do corpo, 

da música e da linguagem. (2004:170). 

 

Algo bem similar acontece com a performance, sua análise deve ser cuidadosa, pois, 

em muitas vezes nestas representações musicais estão presentes a emoção e as vontades do 

artista que a interpreta.  Para Tiago de Oliveira PINTO (2001) a performance ao ser 

examinada deve ser entendida como um “processo” fruto de um significado social, sendo 

assim, pode ser entendida como um reflexo de ensejos de um grupo maior, mas que fora 

reproduzida por apenas um sujeito. Geralmente retratam experiências de vida, como a do 

nosso artista analisado e podem acontecer em diferentes contextos, independente de espaço 

geográfico ou cultural. Na verdade essas práticas artísticas estão carregadas de simbologia, 

principalmente aquelas potencializadas pela ação do corpo, este alimento que atende ao 

chamado do ritmo movimenta o dançante e contagia aquele que o assiste. 

Analisar uma performance é importante quando observamos o âmbito social que ela foi 

produzida, apresentada e ou disseminada. Nesse sentido é possível identificar os objetivos dos 

sujeitos participantes do ato performático e como se dá a captação desses signos pelo público 

presente no espaço analisado, percebe-se também as variadas interpretações que se tem de 

única performance, pois um palco contendo um artista, podem ser vista de diversas formas, já 
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que devemos considerar que cada indivíduo tem um olhar diferenciado e que geralmente é 

direcionado para entender o que está presente em seu contexto social. 

O artista em palco pode também apresentar algo muito diferente daquilo que ele havia 

planejado a semanas até mesmo a anos. O artista da música é movido pela emoção, pela 

percepção, sendo assim podemos dizer que a energia do público lhes concedem elementos 

para suas apresentações artísticas, e muitas vezes os artistas adaptam-se ao público que os 

assiste. Além disso, os espaços diferenciados, os contextos sociais geralmente são diferentes. 

Sendo assim muitos artistas acabam improvisando o que possibilita uma performance original 

a cada evento musical. Este improviso que pode ser interpretado de diferentes formas pelo 

público pode gerar respostas para o artista, que por sua vez, não imaginava tal estimulo “pois 

dramatização e representação musical prestam-se bem para uma leitura de questões sociais” 

(PINTO, 2001: 230). 

A análise da performance pode esclarecer problemáticas importantes, como já foi 

mencionado o período civil militar foi marcado por inovações, contestações, sendo assim 

postura artística de Toni também se enquadra nesses aspectos. Infelizmente não dispomos de 

muitas imagens das apresentações de Toni, porém as que estão disponíveis aponta para os 

elementos de crítica ao sistema, a exemplo da postura de palco da sonoridade sendo 

apresentada como algo subversivo. 

 

Considerações finais 

 

Seu primeiro LP foi lançado um ano após o V FIC, intitulado BR-3 no ano de 1971 

pela Odeon Records, mencionado anteriormente, continha músicas como, “Juízo final” que 

traz um questiona, o final do dia, da vida, dos tempos, como seria o dia do acerto de contas, 

no dia do juízo final? Além disso, o disco comporta outra canção intitulada “Papai não foi 

esse o mundo que você falou, que complementa a questão da canção anterior, o mundo não 

parece ser justo, pelo contrário, o mundo é marcado por desigualdade, pelas diferenças que 

não são respeitas, afinal que mundo é esse diferente do que é sonhado? e outras. Estas canções 

demonstram a insatisfação e a indignação de Toni Tornado em meio ao regime, e   a sociedade 

desigual a qual ele muitos outros eram reféns, e que  de certa maneira reflete as problemáticas trazidas 

e questionadas com a apresentação de Br-3.. 

Para Finnegan (2008), a canção é um bem universal, e ao longo do tempo ela vem 

tomando múltiplas conotações, de acordo com os padrões estéticos, econômicos e ou sociais. 

Ela consegue penetrar em diferentes espaços e camadas sociais sem desconsiderar qualquer 
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credo ou grupo religioso. Por seu grande poder comunicativo, ela capta, transmite e dá sua 

conotação nas expressões dos sentimentos. Sendo assim: 

 

Palavras e frases que ditas podem ter um tipo de apelo ou significado no ouvinte, 

quando cantadas ganham outro completamente diferente, dependendo da altura, da 

duração, do timbre e ornamentos vocais, do contraponto instrumental, do pulso e do 

ataque rítmico, entre outros elementos. (NAPOLITANO, 2001,.p.80). 

 

A representação musical de Toni Tornado, por exemplo, é um bom elemento de estudo para 

entendermos a função social do negro na década de 1970, o negro que já estava na ruas buscando seus 

espaços, permite ainda uma análise do cotidiano do ser negro no Brasil , e assim traçar um panorama 

de questões relativas as  mazelas que o negro vivencia ao longo do tempo, já que pensar em Toni 

Tornado é lembrar que ele também sofreu preconceito racial, e a imagética de seu corpo e todo ser 

negro era concebida como uma afronta a moral e logo deveria ser banida.  Além disso, é um bom 

artificio para compreendermos as repressões musicais durante a Ditadura. 

O retrato dos problemas sociais na vida de Toni Tornado certamente contribuiu com suas 

posturas musicais. A interpretação de BR-3 significou também, uma crítica ao cotidiano do negro 

do Brasil e do mundo, esse de grito liberdade, também fez parte da vida de seus contemporâneos 

negros, que por sua vez sofreu preconceitos, racismos e repressões do governo da ditadura. 

Percebe-se então que o dia-dia de Toni Tornado, de Tim Maia entre outros, mostrou assuntos 

pertinentes da sociedade, mas que foram obrigados a ceder às pressões do seu tempo. 
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Altamirando Requião: um intelectual baiano durante o Estado Novo 

 

LETÍCIA SANTOS SILVA

 

  

Altamirando Requião nasceu em 27 de agosto de 1893, na capital baiana, e diplomou-

se em 1910, aos 17 anos, pelo Instituo Normal. Cursou a Faculdade de Direito na capital da 

República. No jornalismo, foi redator, no Rio de Janeiro, de O País, Gazeta de Notícias, e 

Jornal Moderno. Na Bahia, tornou-se proprietário do Diário de Notícias entre os anos de 

1919 e 1939, quando o periódico foi vendido a Rafael Spínola e Antônio Balbino (1912- 

1992)
151

. Requião foi o primeiro presidente da Associação Baiana de Imprensa. Em 1941, foi 

eleito membro da academia de Letras da Bahia. No campo politico, Requião era anti-seabrista 

e apoiava Rui Barbosa (1849- 1923). Elegeu-se deputado federal em 1934, 1945 e 1950. 
152

  

Requião possui alguns livros literários e textos ensaístas. No entanto, pretende-se 

analisar o livro Consciência e Liberdade, pois esse pode ser percebido como uma fonte a mais 

para a compreensão dos ideais do autor. Opiniões essas que o levou mais tarde, na década de 

1930, a escrever em seu jornal matérias favoráveis à Alemanha nazista, à ditadura do Estado 

Novo e consequentemente representações anticomunistas.  Deste modo, a metodologia 

proposta para analisar a obra de Requião compartilha do mesmo método utilizado por 

Sevcenko “a literatura, no cruzamento com a história, foi percebida sem concessão à 

redutibilidade: “Nem reflexo, nem determinação, nem autonomia: estabelece-se entre os dois 

campos uma relação tensa de intercâmbio, mas também de confrontação.” (REQUIÃO, 

2003:299).  

Entretanto, a literatura é concebida como “Sendo um produto do desejo, seu 

compromisso é maior com a fantasia do que com a realidade. Preocupa-se com aquilo que 

poderia ser a ordem das coisas, mas do que com o seu estado real. [...] A literatura, portanto, 

fala ao historiador sobre a história que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, 

sobre os planos que não se concretizaram. Ela é o testemunho triste, porém sublime dos 

homens que foram vencidos pelos fatos”. (SEVCENKO, op. cit.: 29,30)  
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Acerca do gênero literário apresentado na obra de Altamirando Requião, caracteriza-se 

na perspectiva proposta por Roberto Ventura ao analisar Os Sertões de Euclides da Cunha, 

que o caracteriza como um ensaio de interpretação do Brasil. Conforme o autor, esse gênero 

foi bastante presente na cultura brasileira. O ensaio se tornou uma forma privilegiada pelos 

escritores, permitindo a combinação de conhecimentos ecléticos e de experiências múltiplas a 

partir de um estilo literário, com traços poéticos e memorialísticos.
153

 

Na perspectiva ensaísta, Consciência e Liberdade possui 16 capítulos, com temas 

diversos, entre eles os problemas sociais do Brasil. Abordou-se o fim da escravidão, os 

problemas da hibrida nação do país e principalmente as dificuldades da politica nacional. 

“Podemos, assim, dizer que este país não é e nem será uma entidade politica real dentro, 

talvez, do cem anos. [...] O 
154

Brasil é atualmente, dentre todos os países anêmicos [...]. 

Aparentemente uma nação, é, na realidade, menos do que uma tribo”. No cenário 

internacional destacam-se sua visão em relação aos problemas da Rússia, da Alemanha, da 

França, da Inglaterra etc. 
155

  

Com as questões supracitadas, aponta-se que o uso do livro do jornalista como fonte, 

nos possibilita analisar as posições politicas de Requião antes da revolução de 1930, 

consequentemente perceber os motivos de seus apoios partidários a posterior. “Maldita 

República que nos conduziu até aqui.” Maldita, sim, com todas as suas deturpações odiosas, 

com todos os seus vícios lavrantes, com todas as misérias que a degradam [...] com os 

despudores que as prostituem [...] a que dão ao nome de democracia brasileira”. O jornalista 

apresentava seus anseios acerca dos problemas sociais do país como: fim da escravidão, 

formação hibrida da sociedade brasileira, progresso como ficção histórica, o sertanejo como 

marginalizado e sem sentimento de nacionalidade. 
156

  

 Deste modo, conforme o jornalista baiano o país necessitava urgentemente de 

drásticas mudanças. O ano de 1930 foi marcado pela Revolução. Segundo Luiz Henrique Dias 

Tavares, o processo revolucionário foi a saída que as classes dominantes do Brasil 

encontraram para superar a estagnação do sistema oligárquico. A insatisfação para com a 

oligarquia cafeeira era sentida por diversos setores sociais e se manifestava através de 

diversos movimentos das camadas médias urbanas, levantes militares, conspirações políticos, 
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greves de operários e trabalhadores, além de ameaças de separatismo de estados. (TAVARES, 

2008: 380).    

Na década de 1930, a Bahia se encontrava descapitalizada, sofrendo com os efeitos da 

crise econômica e social de 1929. As medidas de corte drástico nos gastos públicos atingiram 

de forma contundente o funcionalismo do estado, aumentando o exército de desempregados.  

A Revolução alcançou a Bahia em 5 de outubro, quando a capital amanheceu com a notícia da 

nomeação do executor do estado de sítio, general Santa Cruz Pereira de Abreu. No comando 

das forças governistas, o militar mandou concentrar tropas em Alagoinhas, importante 

entroncamento ferroviário. O general Santa Cruz dispunha de um aglomerado heterogêneo 

formado por capangas dos coronéis sertanejos, Polícia Militar e o 19º BC, que deveria barrar 

as tropas revolucionárias, cuja vanguarda estava sob o comando do tenente Agildo Barata 

(1905-1968). Entretanto, o anúncio da deposição do Presidente Washington Luís (1926-1930) 

chegou a Salvador na manhã de 24 de outubro e, no dia seguinte, os batalhões revolucionários 

chegaram à capital e foram recebidos com ovações e manifestações de apoio. Dentre os 

líderes revolucionários encontravam-se os tenentes Juracy Montenegro Magalhaes (1905-

2001), Joaquim Monteiro e Hanequim Dantas. (SAMPAIO, 1992:p. 32, 42; TAVARES, op. 

cit.:384, 387)  

Diferente de diversos políticos desalojados com a Revolução, Altamirando Requião, 

era um dos empresários contentes com os rumos do processo revolucionário. De um modo 

geral, as lideranças políticas baianas não foram receptivas às mudanças. Porém, Requião, de 

forma emblemática, utilizou um lenço vermelho para apresentar seu entusiasmo e juntar-se 

aos revolucionários. Após a vitória da Revolução de 1930, o periódico apresentou aos seus 

leitores discursos favoráveis ao Presidente Vargas e a Juraci Magalhães, o Interventor 

Federal. (PEIXOTO JUNIOR, 2003: 30, 33). 

Assim, supõe-se que a Revolução de 1930 representou para o jornalista baiano o 

sinônimo de mudanças dos problemas nacionais apresentados em sua obra de 1922.  

No que cabe às questões internacionais, apontadas pelo jornalista baiano, no capitulo A 

Alemanha saqueada, no qual o autor defende o país do Tratado de Versalhes. O país 

germânico é apresentado como uma nação saqueada pelos acordos do Tratado de Versalhes. 

Em defesa, Requião colocou a culpa em outras nações pela Guerra. “a conclusão de que a 

Alemanha saqueada de hoje não pode ter sido a causadora única ou mesmo principal do 

conflito de ontem. [...] É uma afronta que o ministro francês ouse levantar essa leviandade 
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para justificar a brutal opressão financeira de que é vitima a Alemanha”
157

. Opiniões essas 

mais tarde propagadas pelo Diário de Notícias, pois entre os anos de 1935 a 1941, o jornal de 

propriedade de Altamirando Requião recebeu financiamento da embaixada alemã para 

propagar uma boa imagem do nazismo.  

Na conjuntura da imprensa baiana, o jornal tentou amenizar a imagem negativa criada 

em torno do governo nazista. Assim, os artigos buscavam fortalecer as relações entre o Brasil 

e a Alemanha. Por exemplo, as atitudes de Hitler eram apresentadas como ações de combate 

ao comunismo. Portanto, da mesma forma que o Brasil tinha experimentado a tentativa de 

tomada de poder pelos comunistas, combatida pelo governo Vargas, as medidas adotadas pelo 

Führer buscavam evitar uma situação idêntica no país germânico. Nesse sentido, as matérias 

veiculadas no periódico de Requião tinham uma função didática para o leitor, explicando-lhe 

as posições políticas da Alemanha e mostrar a atuação veemente de Vargas contra os 

comunistas. (PEIXOTO JUNIOR, op. cit.:67)  

Mas, quais eram as concepções políticas e ideológicas defendidas pelo proprietário do 

Diário de Notícias apresentadas em 1922 no livro e posterior nas matérias jornalísticas? 

Conforme José Carlos Peixoto Júnior, entre os anos de 1919 e 1939, o veículo de imprensa 

comandado por Altamirando Requião apresentava-se como um órgão moderno, pautado na 

ideia de um jornalismo objetivo, a favor da política varguista. Nas décadas de 1930 e 1940, o 

Diário de Notícias ainda mantinha características do chamado jornal literário ou publicista, 

pois havia a relação de “dono-editorialista-escritor” que mesclava com o jornalismo indústria. 

Assim, a despeito das características literárias do jornal, este veículo se impôs na sociedade 

local respaldando-se na condição de órgão de imprensa cuja missão ombreava-se à de 

diversos outros jornais do país e do mundo: vender a mercadoria da informação, na condição 

de agente da esfera pública política. (Idem: p. 30-31). 

Nesse contexto, a simpatia do Diário de Notícias pelos germânicos não era gratuita. 

Como assinalou José Carlos Peixoto Júnior, a partir de 1935, o jornal passou a contar com 

diversos colaboradores e anunciantes alemães, que ajudaram a construir uma imagem 

favorável à Alemanha, apresentando o país a partir de diversos ângulos: social, econômico, 

político, religioso, etc. Cabe lembrar que o setor fumageiro baiano possuía relações 

comerciais com os teutônicos, que se apresentavam como os principais importadores do 

produto. De 1935 a 1942, a gazeta veiculou discursos elaborados na Alemanha nazista. 

Assim, as matérias eram produzidas por editores, colaboradores e editorialistas alemães. Os 
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textos chegavam às páginas com os seguintes títulos: “Linha de colaboração, exclusiva, para o 

Diário de Notícias” (em 1936) e “Dos sectores alemães”, e “Carta alemãs” (em 1937). 

(PEIXOTO JUNIOR, op. cit.: 49, 52, 65, 81 e 82).  

Entretanto, não se pode perder de vista que o Diário de Notícias, mesmo mantendo 

características do jornalismo literário, não funciona sem leitores, ou seja, os jornais, 

independente dos seus ideais políticos, buscam atrair também os consumidores. Para Bethânia 

Mariani, deve-se considerar que o jornal a princípio noticia para segmentos determinados da 

sociedade, produzindo para uma imagem de leitor suposta a tal segmento. (MARIANI, 1998: 57). 

Ademais, a posição do periódico baiano foi uma forma de servir de elo entre a Alemanha e as 

comunidades germânicas no estado e no restante do Brasil. Ou seja, o partido nazista tinha no 

Diário uma forma de se comunicar com os alemães que se encontravam a milhares 

quilômetros de distância da pátria. E mais: oportunizava um canal de comunicação entre o 

Estado teutônico e as comunidades de além-mar. Finalmente, o jornal também seria uma 

forma de amenizar as representações negativas criadas em torno do regime nazista. (PEIXOTO, 

op. cit.: 68). 

Ainda acerca de territórios estrangeiros Requião através de seus ensaios se referiu a 

Rússia com a tentativa de mostrar aos seus leitores os problemas enfrentados pelo país 

miserável e atrasados. Entretanto, as imagens da Rússia foram extraídas por Requião da 

literatura de Máximo Gorki. Assim, o país soviético conforme o jornalista baiano era: local de 

miséria, pouco conhecido, “um gigante adormecido, num atraso de cinco séculos para o 

mundo moderno [...] A Rússia é um grande campo da miséria”. (REQUIÃO, op. cit.: p. 188).  

Em 1937, com o julgamento dos insurretos da “novembrada”.
158

 O jornal de Requião 

mostrou a população como era a justiça comunista do país soviético. Antes do veredito, mas 

em meio ao processo de acusações contra os comunistas, o Diário de Notícias publicou uma 

matéria na qual se referia a um dos processos realizados na Rússia, a mando do governo 

Stalin. O episódio russo dizia respeito ao julgamento de dezessete indivíduos, acusados de 

conspiração contra o ditador. Conforme o jornal, mesmo sem provas, o processo cruel 

condenou trezes indivíduos, antigos bolcheviques. A nota arrematava: “[...] a revolução russa 

continua a devorar os seus próprios creadores, como a prova do seu innegavel fracasso”. Por 
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irônico que pareça, doze dias depois, o mesmo periódico noticiou que o julgamento dos 

cabeças da “novembrada” iria começar.
159

 

A matéria sobre as os sangrentos processos russos, oferecidos pela “ferocidade dos 

seus tribunais”, em nenhum momento, estabeleceu relação com o julgamento dos insurretos 

brasileiros, até porque, segundo o jornal, o evento no qual 13 indivíduos foram condenados à 

morte, representava os horrores e o “inegável fracasso” da Revolução de 1917. Dessa forma, o 

“Inferno soviético” foi representado a partir do sangrento ditador que traiu os “seus mais 

notáveis auxiliares”. Quanto ao julgamento brasileiro, tratava-se do momento em que a 

sociedade ajuizaria os horrores do comunismo, que pretendia se apoderar do solo sagrado 

brasileiro. Nessa perspectiva, se a Rússia soviética e o seu ditador foram perversos e a sua 

revolução fracassada, igualmente os comunistas brasileiros eram tão ruins quanto os da pátria 

do socialismo. 

Afirma-se que os anseios e apresentados em Consciência e Liberdade, 1922 

apresentam vestígios para analisar e os textos jornalísticos de Altamirando Requião na década 

de 1930 em suas matérias jornalísticas. Periódico que serviu como meio para aprovação e 

divulgação em favor da politica de Getúlio Vargas, propagação das ideias nazistas e 

consequentemente propagação do anticomunismo.   

A atuação no jornalismo de Requião em apoio ao governo de Getúlio Vargas é 

percebida em seus textos assinados. Por exemplo, logo após a Insurreição de 1935, o Diário de 

Notícias apresentou à população baiana as distorções encontradas em uma matéria distribuída pela 

agência de notícias All America Press Service acerca do evento. 

Assim, em 26 de dezembro de 1935, Altamirando Requião escreveu uma nota 

intitulada “Como não raro, se escreve a História”. A matéria protestava contra uma carta, 

remetida de Nova York, pela agência All America Press Service, segundo a qual a Insurreição 

ocorrida em novembro fora apenas uma quartelada, uma luta das forças armadas de alguns 

estados contra o governo do Rio de Janeiro. O senhor Requião, em nome do Diário de 

Notícias, sentiu-se irritado com a situação, pois, segundo o articulista, de nada valiam os 

documentos, o posicionamento do poder público brasileiro e, ainda, os depoimentos dos 

envolvidos no levante comunista para se escrever corretamente a História. Conforme Requião, 

o que ocorreu, de fato, foi uma Intentona Comunista. “Toda gente, que vive no Brasil, sabe, 
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evidentemente, em demasia, seja nacional, seja estrangeiro, o que foi a última tentativa 

revolucionaria ocorrida no País, com diretrizes marcadamente extremistas [...]”. 
160

 

As narrativas de Requião acerca do evento possibilitam analisar o horror que o 

intelectual tinha em relação ao comunismo e também o seu apoio às ações do presidente da 

República no combate a onda vermelha. Portanto, a partir das afirmativas supracitadas, é 

possível questionar: quais os interesses que levaram Altamirando Requião a protestar contra 

as notícias veiculadas pela agência americana? Quais os seus interesses em demostrar aos 

leitores que a “Intentona Comunista” possuía “diretrizes marcadamente extremistas”, além de 

ressaltar que a Insurreição não representava os trabalhadores, pois a maioria deles estava ao 

lado do presidente? 

Em 1937, as matérias do Diário de Notícias mostravam com mais êxito seu apoio ao 

governo central. E, com a “descoberta” do Plano Cohen, o conteúdo as matérias 

anticomunistas eram escritas pelo jornalista Rafael Spínola, que seguia a linha de Requião em 

defesa do Presidente da República. Spínola começou a carreira ao lado de Américo Barreiro e 

Virgílio de Lemos. Iniciou-se lançando jornais em Itaparica, como O Mosquito, O Echo e O 

Democrata. Era funcionário público e faleceu em 20 de agosto de 1940.
161

  

Assim, a partir da perspectiva da História Cultural, Sandra Jatahy Pesavento assinalou 

que a realidade do passado chega aos historiadores através das representações e estas são 

acompanhas dos conceitos de imaginário e de narrativa.( PESAVENTO, 2008: 43). Partindo 

desse pressuposto, a investigação pretende analisar as narrativas de dois intelectuais baianos, 

difundidas pelo Diário de Notícias, buscando compreender como esses dois intelectuais foram 

importantes para a disseminação de apoio ao Estado Novo no cenário baiano.  

Em oposição aos intelectuais, aqui analisados, encontravam-se os autonomistas, 

sublinhe-se o livro de Paulo Santos Silva, Âncoras de Tradição: luta política, intelectuais e 

construção do discurso histórico na Bahia (1930-1949). A pesquisa investigou três 

historiadores baianos que atuaram no combate ao governo Vargas: José Wanderley de Araújo 

Pinho, Nestor Duarte Guimaraes e Luiz Viana Filho. A partir das fontes, o autor conclui que a 

maior parte dos textos publicados entre 1930 e 1945 pelas revistas do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia e da Academia de Letras da Bahia revelou o quanto os autonomistas eram 

autocentrados e combateram as ações do centralismo varguista. (SILVA, op. cit.: 89, 102).  
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Entretanto, havia espaços nas letras e na política para os intelectuais baianos 

favoráveis a Vargas, a exemplo de Altamirando Requião e Rafael Spínola. A partir de 1937, 

destacavam-se as crônicas de Rafael Spínola nas páginas do Diário de Notícias. As matérias 

“A Gangrena Comunista”, “Contra a Onda Vermelha” e “O Sentido do Estado Novo” 

combatiam o comunismo, contrapunham-se aos ideais autonomistas e defendiam o governo 

Vargas. Como instituição, o Diário de Notícias apresentou-se como um órgão pautado na luta 

contra o comunismo e em defesa da implantação do Estado Novo.
162

 

Ainda acerca da divulgação do Plano Cohen, a informação reproduzida por diversos 

órgãos da imprensa era que o terror comunista planejava horrores para os brasileiros. Do 

mesmo modo que em 1935, o Diário de Noticias saiu em defesa do governo federal. Do 

mesmo modo, o diretor chefe, Rafael Spínola, demonstrou que as horas eram sombrias para o 

país. As notícias internacionais eram apresentadas da seguinte maneira: a Alemanha de Adolf 

Hitler e a Itália de Benito Mussolini tinham seus problemas, contudo, possuíam lideres 

poderosos. Já a Rússia, “inoculadora de tóxicos”, baniu a moral das suas instituições políticas, 

prescreveu Deus, apagou os sentimentos de Pátria, retirou a família dos seus códigos e tentou 

cancelar tais sentimentos e instituição do coração do povo. Contudo, o jornalista assinalou 

que o Brasil não precisava temer os planos comunistas: “As horas são sombrias, mas o povo 

brasileiro confia no patriotismo e nas energias morais do seu grande Presidente”. 
163

 

Conforme o periódico, os brasileiros não precisavam temer, pois o país jamais seria atingido 

pela “gangrena comunista”. 
164

 Assim, questiona-se: como a posição de apoio de Requião ao 

governo federal influenciou de forma contundente nas abordagens acerca do Plano Cohen?  

O Diário de Notícias não era o único jornal de destaque na Bahia no período 

investigado. A Tarde, representante dos autonomistas baianos, veiculava matérias com um 

viés diferenciado acerca dos governos federal e estadual. Assim, o jornal de Ernesto Simões 

Filho noticiou de maneira sucinta o Plano Cohen. Segundo o periódico, independente das 

questões alarmantes do comunismo, as eleições de 1938 deveriam acontecer normalmente.
165

 

Para o proprietário do Diário de Notícias, as eleições não eram prioridade, mas a atuação de 

Vargas contra o comunismo.  
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Eurico Alves: um leitor de Eça de Queirós 

 

RAFAEL SANTANA BARBOSA

 

 

No esteio da produção de crônicas sobre Feira de Santana, Eurico Alves possui em 

Eça de Queirós (1845-1900) uma de suas referências. O autor lusitano foi um dos mais 

importantes escritores de língua portuguesa e uma das maiores influências no campo literário 

brasileiro. Eça influenciou não só a partir de suas obras publicadas, mas também como 

colaborador da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, entre 1878 a 1897. Eurico Alves cita o 

autor português em diversas passagens de seus escritos, quer seja de forma direta, quer seja 

através das ideias que recorrentemente encontramos em Queirós. Destacamos que a presença 

de Eça de Queirós nos escritos euriquianos corresponde de forma evidenciada, de acordo a 

crítica literária, à terceira fase do escritor, período de maturidade artística e de escrita mais 

moderada. Nesta fase literária, temos como principais obras Correspondência de Fradique 

Mendes, A Ilustre Casa de Ramires e, A Cidade e as Serras, mesmo considerada uma fase 

moderada, o autor de Os maias mantém a ironia e a observação sagaz no que se refere às 

implicações socioculturais dos costumes que critica. 

 

Em 1890, Eça tinha perdido as certezas estéticas de sua juventude. Mas [...] não se 

transformou num renegado do realismo, nem se converteu [...] ao catolicismo. Sob 

múltiplos aspectos, a trajetória de Eça foi diversa dos intelectuais que dominavam a 

cena cultural em Paris. A partir de do começo de 1880, tinham surgido, em França, 

os “decadentistas”. (MÓNICA, 2001: 367) 

  

No último decênio do século XIX, Eça havia se tornado cônsul português em Paris, de 

1888 até 1900 (ano de sua morte). Este período na Europa é marcado pela cegueira da 

humanidade na ciência e nos grandes sistemas filosóficos, pelo questionamento do 

racionalismo científico, cenário finissecular que permeia a prosa de Queirós em sua última 

fase literária. Paris é nesse período cidade símbolo de progresso e civilização, sobretudo após 

as reformas urbanas empreendidas pelo Barão de Haussmann, prefeito da capital francesa de 

1853-1870. Diante um conjunto de medidas e transformações que se pensavam necessárias 

para o progresso, com finalidade última de chegar ao grau de civilização, os grupos sociais 

privilegiados da Belle Époque alcançaram, segundo eles mesmos, verdadeiro acúmulo de 

“civilização”. Eça, ao chegar a Paris se deparou com excentricidades da classe média 

francesa. O diletantismo, o consumo de artes tornaram-se práticas que abrangia um maior 
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número de pessoas. A capital francesa era lugar de convergências de artistas, intelectuais e 

pessoas de vários lugares do mundo e consequentemente centro irradiador cultural deste 

período. Diversos grupos, ao perceberem o adensamento das mudanças nas práticas culturais, 

reagem problematizando questões como o sentido da existência, o sofrimento é parte essencial 

da vida, floresce então o pensamento do absurdo e do vazio. 

Na interlocução entre Eurico Alves e Queirós, encontramos no romance A Cidade e as 

Serras (publicado postumamente em 1901) as principais referências utilizadas nas crônicas 

euriquianas. Estas revelam o desejo de civilização contido na política e na imprensa de Feira 

de Santana nas décadas de 1940-60. As transformações sócio-espaciais, oriundas do processo 

de modernização, ocasiona nas famílias tradicionais da cidade um sentimento de perda de 

identidade e que destacamos Eurico Alves neste grupo. Feira de Santana torna-se vazia de 

sentido.  

No romance de Eça, escrito no fim do último decênio do século XIX, encontramos em 

diversas passagens a discussão acerca da vida em Paris de fins do século XIX, símbolo dos 

ideais de civilização e progresso; e da vida nas serras portuguesas, lugar em que a natureza 

imprimia o ritmo do viver cotidiano. A cidade é vista como lugar de distopia, ou seja, lugar 

desagradável, impossível de praticar a plenitude humana – ambiente de ociosidade; em 

contraponto, o campo é o lugar da renovação e da conquista da felicidade, onde há ocupação – 

eutopia.  

 

Nessa mesma tarde, se bem recordo, sob uma luz macia e fina, penetramos nos 

centros de Paris, nas ruas longas, nas milhas de casario, todo de caliça parda, 

eriçado de chaminés de lata negra, com as janelas sempre fechadas, as cortinas 

sempre corridas, abafando, escondendo a vida. Só tijolo, só ferro, só argamassa, só 

estuque: linhas hirtas, ângulos ásperos: tudo seco, tudo rígido. (QUEIROZ, 2011: 

38-39) 

 

No encontro do narrador com as ruas de Paris há a descrição da sensação que a cidade 

oferece aos seus transeuntes. A paisagem descrita oferece ao leitor um ambiente denso e 

maciço que parece não ter fim, esta infinitude é expressa em “nas milhas de casario”. As cores 

também não fazem parte da cidade, ou melhor, não há variedade de cores, posto que existem 

apenas a cor negra das chaminés tomando os céus e pardo do casario incontável. O mal-estar 

do narrador é descrito no momento que este deambula pela cidade, percebe-se ausência de 

vida. No encontro com a paisagem das serras portuguesas, o narrador apresenta o espaço rural 

com variedade de elementos, descrevendo-os pormenorizadamente, sobretudo os aspectos que 

ligam o ambiente à vitalidade das coisas. 
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Com que brilho e inspiração copiosa a compusera o divino Artista que faz as serras, 

e que tanto as cuidou, e tão ricamente as dotou, neste seu Portugal bem-amado! [...] 

Para os vales, poderosamente cavados, desciam bandos de arvoredos, tão copados 

e redondos, dum verde tão moço que eram como um musgo macio onde apetecia 

cair e rolar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias 

estendiam o seu toldo amável, a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a 

fragrância.[...] Por toda a parte a água sussurrante, a água fecundante... (Id.: 122) 

 

Ao mudar a descrição da paisagem para as serras portuguesas, o narrador elenca os 

elementos da natureza de forma elogiosa, o ambiente serrano provoca a ação humana de cair e 

rolar. Ao contrário da cidade, nas serras há presença da vida, constatada pelos pássaros que 

voam, pelas árvores que transmitem seus cheiros. Evidencia o colorido chamando atenção 

para o brilho da paisagem, do verde do musgo. Portugal e suas serras, segundo o narrador, 

foram feitos em um momento de inspiração divina, por isso tão rico em sua natureza, lugar 

fecundante. 

O romance A Cidade e as Serras é apontado por críticos literários como de caráter 

ambíguo (SOUZA: 2010), posto que Zé Fernandes é a personagem que permite ao leitor o 

conhecimento da história de Jacinto, protagonista do enredo. No ambiente criado por Queirós, 

Jacinto é um português bem nascido que vive na supercivilizada Paris do fim do século XIX, 

enquanto Zé Fernandes é um amigo muito próximo do protagonista que depois de passar uma 

temporada nas serras portuguesas retorna a Paris. Entre diálogos e comentários do narrador, o 

romance vai delineando as mazelas da vida na grande metrópole parisiense. No início do 

romance, a personagem principal é um amante da civilização e de todas as coisas que dela se 

originam. Jacinto, personagem identificado com os amantes da civilização do fim do século 

XIX em Paris, tem a ideia de civilização agregada à imagem de cidade. Uma cidade como a 

capital francesa, enorme e que tem uma complexa e diversificada aparelhagem para seu 

funcionamento.  

A crença no progresso científico como mola propulsora para o bem da humanidade 

caracteriza a vida de Jacinto durante toda a primeira parte do romance. Nesta primeira parte 

Zé Fernandes vai tomando conhecimento de todos os objetos que o protagonista dispunha em 

sua mansão: número 202, Campos Elísios - Paris. Zé Fernandes mostra-se maravilhado com a 

quantidade de “progresso” que seu amigo possuía. Contudo, a postura de Zé Fernandes 

contém ambiguidades, pois, como narrador, em diversos discursos admite uma posição de 

hostilidade e combate à cidade como pode-se perceber em um dos diálogos com Jacinto: 

 

- E acumulaste civilização, Jacinto! Santo Deus... Está tremendo, o 202! 

Ele espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade: 
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- Sim, há confortos... Mas falta muito! A humanidade ainda está mal apetrechada, 

Zé Fernandes... E a vida conserva resistências. (Id.:27). 

 

Do diálogo exposto, podemos destacar que, ao passo em que o narrador exclama o 

acúmulo de civilização contido no 202, ambiguamente denota a falta de vivacidade de Jacinto, 

mesmo perante o fausto em sua mansão. Apesar de Zé Fernandes identificar o acúmulo de 

artefatos por Jacinto, o protagonista, embevecido com o progresso, rebate o narrador dizendo 

que considera ainda insuficiente os apetrechos que a humanidade possui.  

Descrevendo o enredo, podemos detectar três períodos na trajetória de Jacinto narrada 

por Zé Fernandes: a) o falso paraíso: Paris e o 202, que logo se tornam um ambiente infernal; 

b) o processo de redenção, do fastio da cidade à adaptação nas serra e; c) a redenção, quando 

já totalmente adaptado, Jacinto pretende abrir as portas de Tormes à civilização. Por essa 

característica de retorno às serras, da fuga do moderno (Paris) em direção ao tradicional 

(Serras Portuguesas), por vezes A Cidade e as Serras foi analisado como um romance 

reacionário. Entretanto, uma redução do romance a este aspecto seria reduzir o caráter 

ambíguo da obra e a plurissignificação dela possível. Mesmo Zé Fernandes sendo personagem 

secundário, todas as ações são realizadas através dele, e, por conseguinte sua visão é que 

determina o que se sabe de Jacinto. O romance possui uma visão do real permeada por 

espírito de tolerância e ambiguidade, o argumento norteador da obra reside na ridicularização 

do progresso técnico e na ociosidade endinheirada que armazena “civilização e progresso”. 

 

O venerando preto declarou com uma certeza imensa: 

- S. Exª sofre de fartura. 

Era fartura! O meu Príncipe sentia abafadamente a fartura de Paris: - e na cidade, 

na simbólica cidade, fora de cuja vida culta e forte (como ele outrora gritava, 

iluminado) o homem do século XIX nunca poderia saborear plenamente a “delícia 

de viver”, ele não encontrava agora forma de vida, espiritual ou social, que o 

interessasse, lhe valesse o esforço duma corrida curta numa tipoia fácil. Pobre 

Jacinto! (Id.: 74). 
 

O venerando preto corresponde ao mordomo de Jacinto, ele aponta qual o problema de 

seu patrão, a fartura. Zé Fernandes continua a explicação mencionando a falta de vitalidade 

que havia na sociedade parisiense do fim do século XIX. A sensação é que já estava tudo 

posto para o serviço da humanidade, não havia mais esforços para conquistar algo. A leitura 

de A Cidade e as Serras corresponde a uma crítica a alta sociedade parisiense do fim do 

oitocentos, de forma velada e implícita critica a evolução sem controle e com margens a uma 

vida de futilidades. A “falta do que fazer”, segundo Zé Fernandes, leva o homem aos 

excessos, quer seja pela banalidade, quer seja pela extravagância, estragando assim sua 
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inteligência. Em paralelo observamos também uma crítica a Portugal daquele período 

(personificado em Jacinto), pois, ao passo que se mantém fechado em suas particularidades, 

em sua tradição, acredita ser também desenvolvido, mesmo que não esteja inserido em uma 

visão totalizante do que ocorria no mundo. 

 

E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um Sebastianista. – Todos o 

somos ainda em Portugal, Jacinto amigo! Na serra ou na cidade cada um espera o 

seu D. Sebastião. (Id. p. 199). 

 

Tradição e modernidade permeava a sociedade portuguesa. No fragmento exposto, a 

espera por um D. Sebastião, um libertador, configurava o quão Portugal estava arraigado às 

suas tradições. Próximo ao advento do século XX, os lusitanos tinham esperança em uma 

espécie de santo guerreiro para solucionar seus problemas. 

A prosa queirosiana, ao atravessar o Atlântico, alcançou o interior da Bahia nas 

denúncias de Boaventura a respeito das alterações na fisionomia urbana de Feira de Santana. 

A identificação com o narrador de A Cidade e as Serras pode ser localizada em algumas  

poesias e crônicas. Nas crônicas, isso é perceptível quando Boaventura utiliza o pseudônimo 

de Zé Fernandes para assinar as chamadas Cartas da Serra e também uma crônica intitulada A 

Season Cor do Sol. As Cartas da Serra foram escritas na década de 1960. Duas delas foram 

publicadas no jornal Folha do Norte, outras duas permaneceram inéditas até serem publicadas 

no livro A paisagem urbana e o homem: Memórias de Feira de Santana. 

  

As ideias contidas em A cidade e as serras, a rigor, povoam o imaginário de Eurico 

Alves desde muito e de várias maneiras. O retorno para o interior, após os anos de 

estudo no ambiente da capital, embora em circunstâncias diferentes, tem um pouco 

do percurso de Jacinto. No seu epistolário, não faltam associações com o 

personagem de Eça de Queirós. (DÓREA, 2012: 185). 

 

Essa identificação de Eurico Alves com Eça de Queirós pode ser encontrada também 

em algumas de suas poesias e em sua obra de caráter ensaístico: Fidalgos e Vaqueiros. Dórea 

ao afirmar que o percurso de Eurico Alves tem um pouco de Jacinto refere-se à mudança que 

o poeta feirense realizou ao concluir seus estudos na capital baiana. Se na década de 1920, 

Eurico Alves esteve ligado à efervescência do “tradicionismo dinâmico” proposto por Carlos 

Chiacchio e envolto com as publicações da revista Arco & Flexa, na década seguinte, ao 

concluir o curso de Direito em Salvador, retorna em 1931 para Feira de Santana. No ano 

seguinte torna-se magistrado no interior da Bahia e vai Capivari atuar como pretor. Capivari 

(atual Macajuba) situa-se a 280 km da capital Salvador e 178 km de Feira de Santana, em 



243 

 

direção ao centro do estado baiano. Desde então, a cidade ritmada e veloz como nos versos de 

Verhaeren (importante influência nos poemas de Eurico Alves) perdem sentido diante o 

silêncio e a natureza que o cerca. O poeta não voltou a morar em Salvador, tampouco em 

Feira de Santana, no entanto, sua cidade natal será lugar privilegiado para seu período de 

férias.  A distância e o afastamento de sua terra natal não privou o autor de continuar a ter 

como inspiração para seus escritos sua cidade natal. Feira de Santana passou a ser (re) escrita 

por Eurico Alves, principalmente a partir da fazenda Fonte Nova (residência no período de 

férias), no solar herdado de seus pais ao pé da Serra das Itapororocas. 

  

A expressão “Cartas da Serra” conduz, em primeira instância, como já se disse, ao 

romance de Eça de Queirós. Mas também indica que Eurico Alves pretendia 

demarcar, simbólica e espacialmente, a origem de suas missivas: o solar da Fonte 

Nova. (Id.: 187). 

 

Nas crônicas de Eurico Alves sobre Feira, percebe-se que, além da identificação do 

poeta com o personagem de Eça, existem referências diretas ao autor de A Cidade e a Serras, 

como na crônica A Season Cor do Sol (Folha do Norte, nov. de 1940), “mas o comentário 

requer a riqueza de um riso que se aprendeu de Eça de Queiroz”. Junto com a referência ao 

autor lusitano, encontramos o riso como tema essencial nestas referências. Ao comentar sobre 

as colaborações que Hugo Navarro poderia dar ao estudo e escrita da História de Feira de 

Santana, Eurico Alves sentencia sobre o cronista feirense: “que aprende a rir com Eça, 

prontificar-se em nome da comuna feirense.” (Cartas da Serra II. Folha do Norte. 

09/07/1944).  

Em A Cidade e as Serras, Jacinto é um sujeito que não sabia sorrir enquanto vivia na 

séria Paris, contudo redescobre nas serras a possibilidade de rir das coisas. A recuperação do 

riso está em oposição às teorias pessimistas e o diletantismo do fim do século XIX. 

Encontramos em Eça uma espécie de filosofia do riso em sua última fase literária, mantendo 

um dialogismo textual com Gargantua (Rabelais) e D. Quixote (Cervantes) em sua última 

fase literária. (LOPES: ?) 

 

- Mas eu adormecera, beatificamente envolto em Otimismo e doçura. 

Em breve, porém, me fez pular, escancarar as pálpebras moles, uma rija, larga, 

sadia e genuína risada. Era Jacinto, estirado numa cadeira, que lia o D. Quixote... 

(QUEIROZ, 2011: 148) 

 

Tendo como referência Jacinto, personagem de A Cidade e as Serras que vai de Paris 

às serras, Eurico Alves nas décadas de 1940 a 1960 escreveu sobre Feira de Santana. Uma das 
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características é situar sua terra natal como uma cidade alta. Lugar elevado não só 

geograficamente, mas também de requinte e luxo, elegante. À medida que as transformações 

sócio-espaciais vão se realizando em Feira de Santana, os ideais de civilização contidos no 

romance do autor português são postos em relevo na escrita euriquiana. Na década de 1940, o 

poeta põe em evidência as práticas sociais que dariam aos habitantes de sua cidade um 

aprimoramento do espírito. Observamos também a exaltação dos aspectos físicos de sua urbe 

natal, Eurico Alves descreve com louvor a harmonia entre as construções e os aspectos 

naturais, à cidade contém civilização e natureza em sintonia. 

 

Um verão cheio de sol ilumina a cidade. Sobre as luxuosas avenidas de Feira de 

Santana, cai um murmúrio de luz festival. As sombras alongam-se voluptuosamente, 

acariciando o chão. Sobre a cidade, as noites derramam-se maravilhosamente 

iluminadas de estrelas, que brilham no alto, como nomes de mulheres belas no 

nosso pensamento. [...] Porque não se fazem chás nesta linda cidade do planalto? 

[...] Há necessidade de reuniões elegantes, onde possamos educar o nosso espírito. 

É no convívio dos autênticos grã-finos que aprimoramos nossa educação social. (A 

Season Cor do Sol. Folha do Norte, nov. de 1940). 

 

 

Nesta crônica citada, Eurico Alves assina com o pseudônimo de Zé Fernandes, o autor 

se identifica com o narrador de A Cidade e as Serras, aquele que revela a Jacinto os males da 

civilização e o faz encontrar sentido para a vida, diante a natureza rural lusitana. Contudo, no 

fragmento exposto Eurico Alves ao descrever Feira de Santana, assemelha-se com a paisagem 

de Tormes no romance de Eça, posto a proposição de equilíbrio entre os elementos naturais 

como sol, as sombras das árvores, as estrelas da noite em sintonia com as reuniões sociais, as 

avenidas da cidade.  

Com a avançar das décadas, entretanto, Eurico Alves caracteriza uma paisagem cada 

vez mais disforme. A natureza e a paisagem sertanejo-pastoril não encontram lugar na 

avançada moderna que ocorre em Feira. A cidade do planalto modifica-se, altera sua 

fisionomia “dessertaniza-se”. Ao considerarmos inicialmente Eurico Alves como um Jacinto: 

sujeito retornado que encontra o bom viver nas caatingas do sertão, reconhecemos que diante 

as alterações espaciais e também das sociabilidades e sensibilidades urbanas, ele vai alterando 

seu modo de pensar e sentir, as experiências são modificadas, surge novo horizonte de 

expectativas. No avolumar da modernidade em Feira, o poeta apropria-se das críticas de Zé 

Fernandes às efemeridades parisienses para propor que ao desenvolver-se, sua cidade natal 

deve realçar e valorizar seu passado pastoril, sua identidade sertaneja. Compreendemos que 

ao resgatar a memória em suas crônicas, Eurico Alves não escreve com intuito passadista, 

mas antes, uma tentativa conciliatória entre a civilização e a natureza. 
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Com certa dose de mal-estar, Eurico retrata [...] uma Feira de Santana em mutação 

acelerada. A população cresce, aumenta o número de imigrantes, os meios de 

transporte e comunicação interligam-na com a capital e o interior do “sertãozão”, 

transformações urbanísticas modificam o mapa e a arquitetura física e social da 

cidade, acentuando a linha divisória entre o rural e o urbano. (SOARES: 2009. p. 

121) 

 

Deste modo, nas crônicas que seguem A Season Cor do Sol, não encontramos mais 

uma cidade percebida como símbolo da paisagem sertaneja, em harmonia com a natureza. 

Essa possibilidade de dinamismo e tradição pretendida pelo poeta tem suas origens desde os 

tempos em que estudava na capital baiana. O “tradicionismo dinâmico” proposto por Carlos 

Chiacchio, do qual Eurico Alves atuou através do periódico Arco e Flexa, propunha 

modernizar-se por meio do que é tradicional. A chegada do modernismo na Bahia aliado ao 

que é tradicional é explicado por diversos autores devido à Bahia ter deixado de ser o centro 

econômico-político do país em contraposição a emergência do eixo Rio-São Paulo, sobretudo 

como irradiador cultural. Deste modo, o modernismo na Bahia na adquire na valorização das 

tradições, seu aspecto mais moderno. (DÓREA, 2012: 146).  Portanto, ao escrever uma defesa 

da paisagem sertaneja frente às mudanças modernizadoras, ao realizar a “subida” do litoral 

para o sertão, Eurico Alves encontra na prosa a possibilidade de evidenciar e defender a 

cultura regional. Além das crônicas, Eurico Alves deixou um ensaio sobre o que ele mesmo 

intitulava “Civilização do Pastoreio”, a obra Fidalgos e Vaqueiros. 

Em A Cidade e as Serras, Zé Fernandes e Jacinto podem ser encarados como um 

díptico masculino, uma identidade cultural complementar e ambígua que define o português 

finissecular oitocentista, tendo em Paris e Tormes (serras portuguesas) o lugar de ação. 

Depois do “êxodo urbano” vivido por Eurico Alves, ele vai tornando-se “Zé Fernândico” e, 

seu objeto de escrita, Feira de Santana, “parisiensia-se” ante seus olhos. A metáfora entre duas 

cidades em momentos distintos da história, com origens, desenvolvimentos e culturas 

diferentes tem na literatura euriquiana a possibilidade de aproximação.  

A cidade pode ser vista como um texto, lido por seus habitantes. Esse texto/imagem 

inscrito em cada indivíduo pode ser reverberado, por exemplo, através da literatura. 

Analisamos, portanto, que a partir de Eça de Queirós transcreveu Paris e Tormes inscritas 

nele, com seus procedimentos formas e refletiu-as em A Cidade e as Serras. Eurico Alves, 

inscrito não só pela leitura que fazia de Feira de Santana, mas também da literatura 

queirosiana, reescreveu Feira de Santana a partir de 1940 imbuído das referências do autor 

português.   
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O horror das cidades (sinônimo de Civilização para Jacinto), para Eurico Alves está no 

seu presente, onde a vida urbana feirense agitou-se ante seus olhos, enquanto a paisagem 

sertanejo-pastoril ficou apenas em sua memória.  Encontramos nas caracterizações de Eça 

(através de Zé Fernandes) dos boulevards parisienses e de Eurico sobre os carros no comércio 

feirense, aspectos da velocidade presente na cidade.  

 

Descobri eu, na primeira tarde em que descemos aos boulevards, que o denso 

formigueiro humano sobre o asfalto e a torrente sombria dos trens sobre o 

macadam afligiam meu amigo pela brutalidade da sua pressa, do seu egoísmo e do 

seu estridor. (QUEIROZ: 2011. p 38) 

 

Zé Fernandes retrata a agitação de Paris, lugar onde a velocidade e pressa faziam parte 

do cotidiano dos habitantes. Elementos como os trens e o asfalto, sinônimos de modernidade, 

estão presentes no relato do movimento citadino. Paradoxalmente, o denso formigueiro 

humano não amplia as relações sociais, ao contrário, Zé Fernandes indica que tal agitação 

continha brutalidade e egoísmo e que tudo aquilo afligia seu amigo Jacinto. Eurico Alves, ao 

falar sobre o comércio de Feira de Santana, descreve a paisagem de forma semelhante, 

indicando o quão agitada tornou-se a cidade. 

 

Na velha paisagem sertaneja, Feira de Santana sempre foi um claro sorriso de 

tranquilidade. De chofre, porém transforma-se a cidade sossegada e se movimenta. 

De uma hora para outra. E mal se consegue atualmente passar pela Praça João 

Pedreira, a do Comércio, com tanto carro estacionado nos dois lados e outros em 

movimento atribulado. [...]  

Agitou-se a cidade.  

Carros Pesados atravessam o horizonte novo com buzinas estridentes. 

(BOAVENTURA: 2006. A Velha e a Nova Cidade. p. 84). 

 

Caracterizando a metamorfose da Praça do Comércio em Feira de Santana, Eurico 

Alves anuncia que o sorriso de tranquilidade é coisa da velha paisagem sertaneja. Igualmente 

a Eça, o poeta feirense descreve itens na paisagem urbana que são símbolo de modernidade, 

carros estacionados, carros com buzinas estridentes. Tudo isso, segundo Eurico Alves, 

ocorreu subitamente na cidade.  

A valorização do sentir em detrimento da razão é característica das oposições do 

narrador e o protagonista de A Cidade e as Serras. O sentir em oposição à razão é 

característica da sociedade parisiense em fins do século XIX, o mal-estar com o progresso, o 
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qual Eça de Queirós se reporta no romance em questão. Encontramos a valorização do 

“sentir” o ambiente também em Eurico Alves. 

 

Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por trás 

das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs 

verdes. [...] todos os vidros duma casa velha, com sua cruz no topo, refulgiram 

hospitaleiramente quando nós passamos. Muito tempo um melro nos seguiu, de 

azinheiro a olmo, assobiando os nossos louvores. (QUEIROZ: 2011. p. 123) 

 

Onde as chácaras, as sonolentas chácaras do ABC? Quem, nesta cidade, contar 

duas quinzenas de vida, pode bem sentir saudades do carinho das velhas frondes 

amigas, que nos acolhiam serenamente nas vibráteis manhãs de verão. Estão longe 

estas franças amplíssimas. Apenas na saudade dos que viveram aqui até o início da 

quarta década do século. (BOAVENTURA, Cartas da Serra I, Folha do Norte. 

21/05/1960). 

 

Na descrição da viagem de Paris a Tormes, Zé Fernandes descreve as primeiras 

sensações dele e de seu amigo Jacinto com as serras portuguesas. Mais uma vez temos os 

elementos naturais valorizados e em harmonia com a paisagem construída pelo homem. Zé 

Fernandes ao citar a casa velha declara que os vidros “refulgiram hospitaleiramente”, do 

mesmo modo as árvores estendem seus frutos. Há quase uma simbiose entre homem e 

paisagem, onde o homem de protagonista nas cidades passa a coadjuvante nas terras serranas 

lusitanas. Percebendo Eurico Alves como leitor de Feira, recorrendo a memória para 

descrevê-la como a cidade envolvia seus habitantes com serenidade e tranquilidade. Árvores 

amigas, que acolhiam aqueles que estavam debaixo de suas folhas. 

Percebemos, portanto, conexões entre Eça e Eurico no tratamento e percepção de 

determinados temas, como sejam, as dicotomias entre cidade e campo, civilização e natureza, 

sociedade moderna e sociedade rural. Estes elementos são evidenciados são traduzidos na 

escrita euriquiana após a década de 1940, período de crescente metamorfose urbana. 

Sublinhamos que no romance A cidade e as Serras, Tormes não fica relegada ao ultrapassado 

e antimoderno, muito embora os aspectos naturais sejam valorizados, Jacinto (sujeito de 

posses), procura abastecer sua quinta com diversos “apetrechos” da civilização. No entanto, 

mesmo após o envidraçamento das janelas e até mesmo com instalação de um telefone nas 

serras, Zé Fernandes conclui que seu amigo Jacinto encontrou o equilíbrio. 

 

Pois não! O Progresso, que, à intimação de Jacinto, subira a Tormes a estabelecer 

aquela sua maravilha, pensando talvez que conquistara um reino novo para desfear, 

desceu, silenciosamente, despedido, e não avistamos mais sobre a serra a hirta 

sombra de cor de ferro e fuligem. Então compreendi que, verdadeiramente, na alma 

de Jacinto se estabelecera o equilíbrio da vida. (QUEIROZ, 2011: 204). 
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Eurico Alves, ao retornar ao passado, escreve desejando que sua cidade natal recupere 

o equilíbrio outrora visto por ele, e não se fragmente internamente diante a avançada 

modernizadora. A respeito das viagens, o autor estabelece nitidamente dois momentos na 

história de Feira de Santana, rememorando o passado em contraponto ao descontrole das 

modificações, chegando a afirmar que o cotidiano da cidade tinha se tornado uma descarga de 

eletricidade.  

 

Duas civilizações e dois símbolos: a discrição da cadeirinha de arruar e a zoada 

espalhafatosa do Mercedes. Nova época, depois dos uivos adoidados da guerra de 

quatorze. Uma finesse do silêncio. Outra o estrépito do novo rico. 

(BOAVENTURA: 2006. Viagens. p. 69). 

 

Interpretando como Eça de Queirós (através do romance) e Eurico Alves Boaventura 

(por meio das crônicas) leram a cidade, considerando rasuras, re-escritas e apagamentos 

podemos verificar que a medida que a cidade avançava em sua complexidade e alterações nas 

sociabilidades e sensibilidades, tais autores vão tornando-se estranhos de passagem na urbe, 

não reconhecendo-se no processo de metamorfose das cidades em que habitam. Alguns 

autores afirmam que o romance A Cidade e as Serras evoca um retorno de Eça de Queirós a 

Portugal. Lembramos que no período da escrita do romance, Eça já vivia há algum tempo na 

capital francesa, inclusive trabalhando como cônsul português. Do mesmo modo, Feira de 

Santana é lugar de retorno de Eurico Alves, quer seja após os estudos em Salvador, quer seja 

no seu período de férias enquanto trabalhava nas comarcas do “sertão de dentro” baiano.  

  Eça de Queirós e Eurico Alves Boaventura foram autores que narraram e 

contaram às cidades que viram em seu tempo através da prosa: o cotidiano parisiense em 

contraponto a vivência nas serras portuguesas do final do século XIX para Queirós; e para 

Boaventura, as modificações que Feira de Santana vivia a partir da década de 1940 

modificando o aspecto sertanejo em favor de uma modernidade.  
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“Grito da Terra”: Literatura e conflitos sociais nos romances de Ciro de Carvalho Leite, 

Feira de Santana (1963-1967). 

 

ROBERTO LUÍS BONFIM DOS SANTOS FILHO

  

 

Com o advento da urbanização e industrialização, fenômenos modernizantes que 

vertiginosamente foram sendo impressos pelos dirigentes burgueses nos diversos setores 

sociais da vida pública no Brasil no fim do século XIX, início da República, projetados à luz 

dos países capitalistas e desenvolvidos a partir de modelos de modernidade e civilidade, cada 

vez mais são constatadas ao lado das diversas mudanças, perdas que iam acontecendo em 

torno da vida, das sociabilidades e das transformações que as cidades, das capitais 

principalmente, como também do interior, ao longo do tempo viriam a experimentar.  

No sertão da Bahia, na cidade de Feira de Santana, sobretudo entre as décadas de 

1940-60, houve um forte surto de migração entre campo/cidade devido a estes projetos de 

urbanização/industrialização correspondentes às pretensões de crescimento econômico da 

região que levou ao deslocamento de uma massa de habitantes do mundo rural para a 

composição da cidade e do seu progresso.  Nesse movimento migratório, ao mesmo tempo em 

que observa-se o crescimento econômico de Feira de Santana, percebe-se também um 

esvaziamento dos espaços rurais de ocupação, acompanhado pela perda cada vez maior dos 

hábitos rurais, os quais vão caindo no esquecimento das práticas e tradições que regiam os 

modos de vida naquele contexto. 

Em meio a tantas (re)significações e perdas identitárias, provocadas nesse sentido pelo 

desmonte do mundo rural,  há uma série de produções tanto no campo da história e literatura, 

como também da música e do cinema, a exemplo das produções de Glauber Rocha, Onley São 

Paulo, Rui Guerra, que buscam o resgate da essência do povo, nas palavras de Marcelo 

Ridenti “Em busca do povo brasileiro”, cada vez mais distante das suas raízes. O campo, 

principalmente no Nordeste do Brasil, seria o lugar privilegiado para essa busca e para essas 

produções, uma vez que ainda possuía resquícios de tradições as quais ainda não estariam 

totalmente atingidas pelas mudanças. 

No intuito de se ater a essas questões, o presente artigo intitulado Grito da Terra: 

literatura e conflitos sociais nos romances de Ciro de Carvalho Leite (1962-1970), visa 

identificar, a partir dos romances do autor, o impacto da modernização sobre a vida rural no 

interior do sertão da Bahia, na cidade de Feira de Santana, no período de (1962-1970). O 
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período delimitado pela pesquisa (1962-1970) justifica-se tanto pelas produções do autor, bem 

como por uma intensa produção sobre o sertão.  

Nos romances, Grito da terra (1964) e Cacimba (1967), o escritor Ciro de Carvalho 

Leite (Feira de Santana 1925, Brasília 2011), inseriu o seu olhar acerca das transformações 

que o Brasil experimentava. Nas suas narrativas procurou construir um inventário de um país 

agrário que desmoronava diante das investidas modernizadoras. A importância do autor, bem 

como suas obras se dá na reconstrução da memória desse ambiente rural, suas práticas 

socioculturais, redefinidas pela modernização que consequentemente os atingiu. 

Percebendo a trajetória acerca da historicidade da historiografia, Peter Burke (1992) 

em seu livro Escola dos Annales, analisa a mudança sobre a concepção dos historiadores 

sobre a História, o alargamento da sua visão, bem como as novas abordagens e objetos 

explorados. O movimento historiográfico francês denominado ‘Escola dos Annales’, que teve 

como precursores Marc Bloch e Lucien Fevbre, investem numa busca a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar, em outros campos de diálogo com a história, como a sociologia, 

economia e antropologia. A sensibilidade quanto a novas fontes também é alargada, dessa 

forma, tudo que fosse passível de representação histórica deveria ser considerada e 

problematizada pelos historiadores, (des)sacralizando assim a noção de fonte como 

exclusivamente o documento escrito e oficial. Assim, o movimento dos annales objetivou a 

superação de uma visão tradicional, metódica e positivista acerca da relação com a história. A 

importância dessas influências é refletida em um dos campos atualmente mais pesquisados 

pelos historiadores da ‘História Cultural’, com um quadro de grandes pesquisadores inclusive 

no Brasil, dentre eles Roger Chartier, Sandra Jatahy Pesavendo, Carlo Ginzburg, Peter Burke.  

Trilhando esse caminho, um dos campos mais discutidos e controversos da 

historiografia da contemporaneidade é da relação entre história e literatura. Questões como o 

estatuto de ficção ou protocolo do discurso do historiador tem, em certa medida, atribulado 

historiadores e literatos. O fervor da discussão se justifica, afinal hoje os historiadores em sua 

maioria tem o interesse em debater se o que ele faz na universidade é ficção ou verdade. A 

questão ganha mais importância se for considerado que entre os textos mais influentes da 

história da cultura brasileira inscrevem-se vários, como Os sertões e Casa Grande e Senzala, 

que dialogam com ambas as perspectivas. Nesse sentido, uma das contribuições dessa 

pesquisa é participar de uma das polêmicas mais acesas da historiografia brasileira. Além 

disso, essa intenção de pesquisa não vai debruçar-se sobre um autor canônico, longe disso, 

desloca-se de escritores que escrevem e narram grandes cidades e firma seu olhar sobre 

alguém que conta a história do sertão, de reação de homens e mulheres diante da chegada do 
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avanço modernizante. Essa é outra preocupação da pesquisa, evitar uma história dos grandes 

temas e preocupar-se em narrar aquela que aconteceu pelas margens da Bahia. 

A proposta dessa discussão se situa em meio a um campo de pesquisa e produções 

historiográficas crescentes. As produções acerca da região de Feira de Santana-Bahia, no 

tocante às tensões entre os confiscos de experiências e a reinvenção das tradições, possuem 

corpus científico ampliado e diversificado, dentre algumas produções que reivindicam e 

denunciam os males da modernidade nos ambientes ruralizados de Feira de Santana 

destacam-se as obras de Eurico Alves Boaventura (1989; 2006), Muniz Sodré (1991) e Juarez 

Bahia (1986).  

Prosseguindo com as denúncias da modernização e dos apagamentos da cultura 

sertaneja, Valter Guimarães Soares lança um olhar a partir das críticas levantadas pela escrita 

euriquiana, na qual desconstrói uma identidade sertaneja forjada pelo olhar exterior ao sertão, 

nesse caso o seu oposto, o litoral e a costa, ao mesmo tempo em que reivindica o não 

esquecimento da cultura do pastoreio, denunciando tanto as operações de silenciamento e 

apagamento, usurpadoras das sociabilidades rurais e das estruturas sociais preexistentes, como 

a conivência e aceitação dessas representações pelos próprios sertanejos (SOARES, 2009). É 

a partir dessa visão que Eurico tenciona a visão exterior sobre o mundo sertanejo e sua gente, 

bem como opera no sentido de reinventar a construção da formação nacional brasileira. 

Trazendo à tona as oposições e operações entre inscrição e apagamento, Valter Guimarães 

cartografa a contranarrativa da formação da história da Bahia sertaneja inserida na memória 

saudosista e crítica de Eurico Boaventura.  

 

Nessa grande operação de, simultaneamente, tornar visível e construir outra 

visibilidade a respeito do sertão e sua gente está posta a necessidade de revisão dos 

estudos acerca da formação social brasileira. É perceptível a proposição de outra 

mirada para o passado, ou, dito de outro modo, de uma reescrita da história. 

(SOARES, 2009: 64) 

 

Outra referência historiográfica que se insere no inventário de denúncias acerca dos 

confiscos modernos de experiências e (re)ordenação da paisagem urbana, é a tese de Oliveira 

(2011). Na tese, o autor discute os impactos do projeto de urbanização sobre os modos de vida 

e sociabilidades na cidade de Feira de Santana, entre os anos de 1920 – 1960, época em que a 

cidade é impulsionada à modernização. Ao longo da sua narrativa o autor percebe como 

sutilmente as práticas de organização da sociedade ‘feirense’ são reconfigurados, face às 

investidas civilizacionais e tecnológicas aceleradoras do tempo e transformadora do espaço. 

Vários elementos são captados pelo autor, desde fotografias, literaturas, além da percepção da 
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paisagem urbana, fazendo assim um inventário dos vários personagens e práticas sociais que 

se não remodeladas conforme a nova organização do espaço, são marginalizadas ou exclusas 

do projeto, por não corresponderem ao espaço urbano que vinha se configurando. 

Oliveira traz a tona uma tensão entre memórias a que se instalavam e outras que 

paulatinamente eram emudecidas. Nesse sentido, Oliveira resgata esses lugares de memórias 

para demonstrar que a urbanização da cidade de Feira de Santana longe de ser harmoniosa, foi 

composta por conflitos, exclusões e emudecimento de práticas e personagens. 

No desvelar dos romances do autor feirense Ciro de Carvalho Leite, objeto dessa 

pesquisa, encontro um mundo ruralizado em crise, constantemente ameaçado tanto pelas 

difíceis condições naturais de subsistência, o homem e sua relação com a natureza, bem como 

as investidas dos equipamentos urbanos modernos no campo. A partir desse problema 

acentuam-se as tensões tanto no plano interno como externamente, desdobrando em conflitos 

não só de ordem natural, mas, sobretudo, de relações sociais. É nesse contexto de dificuldade 

de vida do homem do campo que se institui, paralelamente, as cidades modernas do sul do 

país, notadamente São Paulo, cidade marcada pelo surto modernizante, civilizado e industrial. 

O êxodo campo–cidade se intensifica e, cada vez mais, levas de migrantes nordestinos são 

atraídos pela propaganda de prosperidade das cidades modernizadas. Ciro de Carvalho, atenta 

para a recepção desses homens ao chegarem nessas cidades, os lugares reservados a eles nessa 

sociedade, as contradições entre as imagens e enunciados sobre o nordeste e os nordestinos, 

bem como as desilusões do homem do campo que, ao chegar à cidade, percebe a 

marginalização e a exclusão social dos nordestinos. 
166

  

Reportando-se à sedução do campo pela cidade de Feira de Santana no contexto de seu 

avanço, Clóvis Oliveira, na análise do livro “Setembro na Feira”, retrata a partir do 

personagem ‘Dos Anjos’, pai do personagem principal, a movimentação de trabalhadores do 

interior do sertão rural para a cidade, por conta das condições de vida e de trabalho no campo. 

Entretanto, detecta que a recepção desses trabalhadores e os lugares reservados nas cidades 

eram os subempregos e as áreas periféricas. Nesse sentido, o autor de Setembro na Feira, faz 

uma sociologia da vida, dos empregos e lugares reservados aos pobres e campesinos na cidade 

do período. (OLIVEIRA, 2011: 23). 

                                                           
166 Sobre os fluxos migratórios de nordestinos ao sul do país ver: Fontes, Paulo. Um nordeste em São Paulo: 

trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945 – 1966) – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.  
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No evocar a relação entre o homem, as condições naturais e físicas, os conflitos entre 

as tradições rurais e os confiscos provocados pela modernidade, bem como nos choques entre 

as estruturas sociais, a escrita de Ciro de Carvalho Leite se constitui como lugar de memória 

acerca das práticas e do ambiente rural da cidade de Feira de Santana, assim como denúncia 

das transgressões e crises, com fundamento sociológico que lhe empresta um cunho de retrato do 

drama que se desenvolve no sertão baiano, nesta fase de transição para o estágio de pré-

industrialização do país. (CARVALHO, 1967) 

A abordagem sobre a memória, tem-se tornado, na contemporaneidade, largamente 

utilizada pelos historiadores. O foco, entretanto, desloca-se para as memórias de povos e 

locais, passando assim, com uma maior influencia dos estudos culturais a partir da década de 

70, a renovação de métodos e abordagens, adentrando assim nas memórias sobre o cotidiano e 

nas experiências de vida. Nessas memórias é possível percebermos para além de aspectos 

históricos, elementos que refletem a cultura e a sociedade no contexto em que está situado. A 

reflexão sobre ela possibilitou a fala de novos sujeitos, sobre novos objetos, censurados por 

uma forma tradicional de se construir a História.   

 

(...) essas novas perspectivas e influências possibilitaram a reorientação do enfoque 

histórico, com o desmoronamento da continuidade, o questionamento de 

abordagens globalizantes do real [...], tiveram como preocupação abrir trilhas 

renovadoras, desimpedidas de cadeias sistêmicas e de explicações causais, criar 

possibilidade de articulação e inter-relação, recuperar diferentes verdades e 

sensações, promover a descentralização dos sujeitos históricos e a descoberta das 

histórias de “gente sem história”, procurando articular experiências e aspirações 

de agentes, aos quais se negou lugar e voz. (MATOS, 2002: 24) 

 

No livro Grito da Terra (1964), mantendo a relação homem-natureza-sociedade, o 

autor narra a história de duas famílias que residem na região rural de Feira de Santana. Uma 

das principais questões que Ciro lança seu olhar é sobre o desmonte do mundo rural, que 

começa a entrar em decadência, pela dificuldade de produção por conta da seca e da ausência 

de políticas do governo. No enredo do romance, a filha de um dos fazendeiros (Loli), 

personagem principal do romance, representa os novos moldes de vida urbana e civilizada, 

destoante dos padrões de vida do campo, representa também as avançadas modernizantes 

irradiadas pela cidade.  

Carvalho mostra como o contato de Loli com a cidade transformou seus hábitos e suas 

aspirações mudaram a partir desse contato com o novo que a cidade proporcionava, 

provocando na menina o desejo de pertencer àquele novo mundo. O campo tornou-se 

desinteressante e já não proporcionava a ela os sonhos de felicidade. Percebe-se, na citação a 
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seguir, como na referência à cidade, Ciro de Carvalho atenta para o projeto de sedução que 

cidade de Feira de Santana produzia sobre o imaginário e, por conseguinte, sobre as vontades 

de participação desse projeto modernizante nos homens e mulheres do campo: “Depois que 

esta menina foi passar uns dias em Feira de Santana, voltou tôda diferente[...] ela disse que já 

não suporta a vida na roça. Quer viver pelas cidades, nos grandes centros, rapazes cheirosos, 

salões de bailes, cinemas.” (CARVALHO, 1994, p. 13) 

O progresso amanhecente sobre a cidade de Feira de Santana, sobretudo, entre as 

décadas de 40 e 60, pode ser percebido de inúmeras formas, como a alteração da paisagem 

com a abertura de estradas e largas vias urbanas esquadrinhadas dentro da cidade. A chegada 

de equipamentos tecnológicos, que modernizaram, sobretudo, as formas de trabalho e 

comércio da cidade, período crescente de industrialização e maior fluxo de importação e 

exportação de produtos.
167

 Percebe-se a trocas de símbolos preexistentes como a troca dos 

carro-de-boi, pelos carros e caminhões; a transformação das feiras livres e dos currais, pelo 

desenvolvimento comercial/industrial, etc
168

. Período em que o projeto político era de 

incorporar à cidade os elementos possíveis para a sua progressão econômica, de forma a 

equiparar a cidade aos centros urbanos desenvolvidos, a fim de elevar seu padrão civilizatório 

na projeção de modos culturais ditos civilizados irradiados pela Europa, anexados à urbe. 

Nesse sentido, os hábitos de organização foram reinventados, seja pela moda, pelos novos 

espaços de sociabilidades, como a construção de clubes, cinemas e espaços dos mais diversos 

vícios elegantes.   

Ao mesmo tempo em que Ciro de Carvalho representa através de Loli, o discurso da 

civilidade e da atração ao moderno, representa através dos pais da menina a aversão aos 

hábitos modernos e a resistência à sedução da cidade. Num diálogo entre Loli e seu pai 

Silvério, este responde ao pedido da menina em ir morar na cidade de Feira de Santana. 

 

Morar em Feira?! Menina, eu me criei na roça e morrerei na roça. Gosto da terra, 

e daqui não saio. Não chega a rapaziada que tem a cabeça virada para a cidade! 

Pelo que vejo, agora também são as moças. Tira êsses pensamentos do juízo, 

porque eu daqui não arredo o pé. (CARVALHO, 1964: 15)  

 

                                                           
167

 Sobre o processo de modernização da cidade de Feira de Santana ver: OLIVEIRA. Ana Maria Carvalho dos 

Santos, Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, imagens e práticas do cotidiano. (1950 – 1960) – 

Recife, 2008.  Tese (Doutorado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 

Pernambuco, 2008. 
168

 Sobre as transformações das feiras livres em Feira de Santana na década de 60 ver: PACHECO. Larissa 

Penelu Bitencourt, Trabalho e costume de feirantes de alimentos: Pequenos comerciantes e regulamentações do 

mercado em Feira de Santana (1960-1990) – Feira de Santana, 2009. Dissertação (Pós-Graduação em História) – 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 2009. 
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Além da voz resistente do pai, emerge da sua narrativa o fato de cada vez mais o 

desejo dos jovens que habitam o campo migrarem e integrarem o plano de habitar a urbe. O 

esvaziamento do campo pelos jovens é uma outra marca do crescente abandono das práticas 

rurais de vida e trabalho, a serem superadas pelos novos padrões citadinos de organização.  

As formas e condições de trabalho no campo em relação à cidade também são 

abordadas por Ciro de Carvalho Leite, num diálogo entre Apolinário (fazendeiro que compõe 

a outra família no romance) e o seu filho Armando (que ainda jovem deixou o campo para 

aventurar a vida na cidade). Ao refletirem sobre os desastres e perdas das safras pelas chuvas, 

Armando explicita não compartilhar da forma de trabalho na qual dependiam da natureza, 

sorte e de Deus para terem uma boa produção e colheita. As novas condições de trabalho na 

cidade o puseram numa outra forma de pensar o trabalho: “Armando, já radicado à vida da 

cidade, recebeu seus vencimentos todo fim de mês, dinheiro certo que não dependia do tempo, 

não se conformava mais com aquelas conversas culpando o sol ou a chuva.” (CARVALHO, 

1964: 71)  

Ainda em diálogo com seu filho, Apolinário aponta alguns dos problemas do sertão e 

das agruras de seu povo: “O mal do sertão é o despovoamento de gente môça e o gôverno que 

não tem olhos para cá. Tem muita terra onde se plantar; está faltando é braço e dono.” 

(CARVALHO, 1964: 72)  

Essa afirmação de Apolinário reflete a denúncia de Carvalho acerca da desruralização 

dos homens que cada vez mais migravam para as cidades, como também o esquecimento do 

sertão brasileiro e sua posição à margem quanto aos outros estados do país.  

Outro aspecto marcante do livro, quanto às investidas de progresso da cidade no 

campo, se refere aos créditos disponibilizados pelo Banco do Brasil, concedidos aos 

agricultores do campo para produzirem em suas terras. Nesse momento do livro, tanto 

Armando quanto Jorge (primo de Armando), tentam convencer Apolinário sobre os benefícios 

dos empréstimos concedidos. Por sua vez, Apolinário, mesmo achando uma saída para a 

plantação de palma, ainda resiste temendo a expropriação dos seus imóveis caso não desse 

certo. Fica claro na narrativa do autor que esse mundo de créditos e transações bancárias eram 

novas e pouco exploradas pelos camponeses. Ao mesmo tempo em que esta saída se 

apresentava uma solução aos problemas, poderia causar outros. 

No segundo livro abordado (Cacimba, 1967), o autor empreende seu olhar acerca das 

dificuldades de vida e trabalho no interior do sertão baiano, além da chegada dos migrantes 

nordestinos à cidade de São Paulo. O romance de Ciro de Carvalho tem como personagem 

principal Antônio Luis, que saiu do sertão para tentar a vida na cidade grande de São Paulo. 
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Antes tratado como patrãozinho, filho de um fazendeiro da região de Feira de Santana, agora 

sofria a necessidade de mendigar um prato de comida, assim como os flagelados que saiam do 

interior do sertão em busca de melhores oportunidades de subsistência e eram recebidos com 

os subempregos e a marginalização social. “Por ironia do destino, ele, que era chamado filho 

do patrão, ou patrãozinho, sente hoje, a necessidade de também pedir um prato de comida, 

como faziam os flagelados na fazenda do seu pai” (CARVALHO, 1967: 09) 

A dicotomia entre os trabalhos industriais desenvolvidos e as produções nas fazendas 

também são objetos de diferenciações entre o perfil dos trabalhadores: “Quem sabe ofício de 

fábrica, arranja um bom emprego. Quem não sabe, tem que se arranjar pelas fazendas de café 

onde a vida não é tão boa como se ouve dizer por ai” (CARVALHO, 1967: 13) Mais uma vez, 

perscrutando o imaginário dos nordestinos e a propaganda veiculada pelo sul, percebe-se que 

a carga discursiva/imagética enunciada e a recepção pelos nordestinos era muito forte, e da 

mesma forma impactante quando esses chegavam e se deparavam com os lugares a eles 

reservados. 
169

  

O forjar da identidade que veio a se conformar no chamado “nordeste” foi 

possibilitado a partir da reelaboração das imagens que construíram sobre o Norte. Um novo 

discurso regionalista exaltou a noção de pertencimento a um local, além da crise de 

paradigmas naturalistas e dos padrões nacionais de sociabilidade, provocaram um novo olhar 

em relação ao espaço, sensibilidade em relação à nação, em suma a emergência do 

nacionalismo e suas implicações. Segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr. a formação da 

identidade nacional se fez sob formas de homogeneizar e hierarquizar os discursos. São Paulo, 

o sul, notadamente na década de 20 já liderava em desenvolvimento no sentido moderno da 

palavra, mantendo-se hegemônico em relação a região oposta o Norte, lugar de atraso e 

barbárie. Os contextos de desenvolvimento entre as duas regiões eram completamente 

opostas. (ALBUQUERQUE, 1999) 

Reportando-se ao interior da região rural de Feira de Santana, lugar de origem de 

Antônio Luis, as coisas também não iam bem, afinal estavam em tempos de seca, as 

consequências eram sentidas tanto nos patrões, mas, sobretudo, nos ‘pé-no-chão’ que 

subsistiam nessas condições. Tanto as condições de trabalho eram precárias no sentido da 

remuneração, bem como das plantações, o sertão estava em crise. É com essa crise que se vê 
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sua dimensão histórica. 2001. 
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ao horizonte as inúmeras levas de flagelados que migravam em direção ao sul do país, quando 

cansados e sem mais força ou alimento paravam no percurso e ali mesmo morriam.
170

 

No contexto de dificuldades de sobrevivência em São Paulo, aliado ao fato de 

problemas de saúde do seu pai ‘Coronel Amâncio’, Antônio Luís decide retornar à fazenda 

para retomar os negócios do pai. Ao retornar, encontra um local devastado pela seca, as 

plantações e animais morrendo, a baixa produtividade, fazendo este empreender uma luta para 

tentar salvar os negócios da família. 

Em meio à degradação da vida dos nordestinos, sobretudo os trabalhadores que 

dependiam das fazendas e terras dos patrões, chegavam notícias de centenas de flagelados que 

desciam o alto sertão em busca de comida e trabalho. Não havendo possibilidades de 

melhorias, muitos flagelados começavam a invadir as fazendas e comércios locais. Nesta 

parte do romance Ciro de Carvalho traça reflexões a partir de seu personagem Antônio Luiz 

acerca da eminência de uma explosão de revolta dos homens do campo face às dificuldades 

naturais de subsistência, além do esquecimento dos poderes políticos. Remetendo-se aos 

eventos históricos de sublevações dos homens do Sertão, Canudos e o cangaço, a exemplo de 

Lampião, o autor ressalta o potencial dos homens e produtores do campo e sua importância 

para o funcionamento da cidade. (CARVALHO, op. cit: 142). Pensando sobre os resultados 

de uma paralisação geral dos agricultores, assim como as greves dos operários que ocorriam 

na cidade de São Paulo, na qual Antônio Luiz  teve contato, ele reflete possíveis resultados.  

Em suma, o trabalho de Ciro de Carvalho demonstra que mesmo com a tensão e as 

contradições entre o homem e as questões naturais/sociais, o homem do campo resiste 

ferozmente.    

A cidade de Feira de Santana, no contexto de início da industrialização e 

modernização, é compartilhada por carros, pessoas elegantes e civilizadas, além do grande 

comércio, ao mesmo tempo em que é contrastada por inúmeros flagelados e mendigos, dentre 

mulheres idosos e crianças que dividiam o espaço moderno, civilizado e ao mesmo tempo 

excludente.  

A representação de Antônio Luís no romance é de suma importância, uma vez que 

esse transita pelos dois ambientes, o rural e a cidade. Em sua trajetória por esses ambientes, 

percebemos a dificuldade de vida dos homens e mulheres do campo, entregues à sorte do 
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tempo e da natureza, marginalizados no processo de progresso e modernização do País. Nesse 

sentido, a obra de Ciro de Carvalho resguarda essa denúncia sobre o esquecimento de uma 

região do país, em detrimento do curso da modernidade. 

Passando para a discussão acerca das fronteiras entre história e literatura, bem como 

do limiar entre o real e a ficção no oficio do historiador, dialogo com o teórico Hayden White. 

O texto histórico como artefato literário do autor norte-americano reflete que a historiografia 

e a construção histórica obedecem a uma estrutura literária que tem por objetivo dar sentido 

ao enredo traçado pelo historiador. Para o autor, toda história produzida corresponde a 

padrões narrativos literários intrínsecos, sem eles tais produções são desprovidas de sentido e 

compreensão ao leitor. A atividade do historiador é ordenar o material histórico obtido em 

urdiduras que reorganizam os sentidos conforme a preferência estrutural narrativa do seu 

criador. Primeiramente a ordenação temporal narrativa da obra numa crônica, após isso, 

elementos da crônica são ordenados na estória que tem o papel de conferir um sentido 

cronológico compreensível à história. (WHITE, 2001) 

 Logo, toda construção histórica - para além dos elementos de maior concretude à 

pesquisa que dão à história o estatuto científico de real, como as fontes - é passível de uma 

construção narrativa literária imaginada pelo autor. Por conseguinte, tal concepção cara e ao 

mesmo tempo valiosa aos estudos de White, contribui para a polêmica discussão quanto à 

natureza e estatuto da história enquanto real ou ficcional.  

Para Hayden White, mais do que as distinções entre o real e o imaginável, o 

historiador, na busca pela maior veracidade possível, deve comparar ou equiparar o real ao 

imaginável para então chegar a uma possível verdade sobre a reconstrução do passado. 

Trilhando o caminho proposto pelo autor, o procedimento de abordagem da literatura como 

fonte histórica deve superar uma busca pelo real na escrita, e sim a problematização da fonte, 

fazendo emergir, a partir dela, representações e interpretações historiográficas no texto dito 

ficcional. (WHITE, 2001)  

Como toda fonte aos olhos do historiador é uma construção do seu autor ou uma 

construção sociocultural, com a literatura não seria diferente, mesmo que esta não tenha 

qualquer compromisso com o real, é pertencente a uma temporalidade, a um lugar, e 

representa, mesmo que ficcionalmente, uma realidade. Dessa forma, o que nos interessa 

enquanto historiadores, a partir da problematização da fonte, é a representação de uma 

temporalidade, uma temática e um lugar, inscritos nas obras literárias. A partir dessas 

contribuições podemos perceber, tanto elementos históricos contidos nas produções literárias, 

como também aspectos literários e imaginários na construção da história através da narrativa.  
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Por fim, longe de desvelar todo o inventário produzidos nas obras de Ciro de 

Carvalho, ainda há muitas lacunas a serem preenchidas acerca dessas denúncias e inscrições 

da memória em torno de uma história e sociabilidades sertaneja ainda em construção. O 

próximo passo dessa pesquisa consiste em analisar as produções fílmicas do feirense Olney 

São Paulo, fazendo uma sociologia fílmica de suas produções, de forma a inserir sua memória 

ao mote de outras produções de modo a ampliar a história das sociabilidades da Bahia 

sertaneja. 
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“Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu”: o impacto do trio elétrico no 

carnaval soteropolitano (1950-1975) 

ROSIMARIO DE ARAGÃO QUINTINO
*
 

 

Inserido no contexto dos estudos acerca das culturas populares,
171

os estudos sobre o 

carnaval foram durante muito tempo rejeitados pela historiografia. Apenas a partir da segunda 

metade do século XX, com o diálogo entre a História, a Antropologia e demais Ciências 

Sociais, diálogo possibilitado pelo movimento historiográfico francês dos Annales e com o 

alargamento do conceito de cultura feito por antropólogos, foi possível o desenvolvimento de 

trabalhos que tinham manifestações das culturas populares como objetos de estudo para a 

historiografia. Entre os teóricos que possibilitaram esse alargamento, destacam-se os 

antropólogos estadunidenses Clifford Geertz e Marshall Sahlins
172

. 

Os historiadores da terceira geração dos Annales, denominada Nova História, 

passaram a incorporar as noções de cultura desenvolvidas na Antropologia, e elaboraram 

estudos com perspectivas da antropologia histórica, história das mentalidades e da micro-

história, tendo como objeto de estudo manifestações das culturas populares (BURKE, 1992). 

Também no seio da historiografia de caráter marxista, há, a partir da primeira metade 

do século XX, uma preocupação com os aspectos econômicos e sociais dos grupos em suas 

condições de conflito (BARROS, 2005). Essa preocupação fez com que historiadores 

marxistas interessados no estudo das manifestações das culturas populares e operária também 

se apropriassem dessas noções, e possibilitou o surgimento, a partir da segunda metade do 

século XX, da “escola social inglesa”, também chamada “escola britânica do marxismo”, 

formada por historiadores que tinham em comum o fato de viverem em países ligados à 

comunidade britânica e buscarem uma renovação do materialismo histórico a partir da 

valorização dos estudos culturais, que passaram a não serem mais vistos como simples 

elementos da economia (BARROS, 2011). 
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Ao propor novas formas de interpretação marxista da História e se apropriar dessas 

novas noções de cultura, a “escola social inglesa” possibilitou o surgimento da história social 

da cultura, que propiciou novas possibilidades de estudo das manifestações das culturas 

populares ao considerar as relações entre essas manifestações e outras experiências sociais 

possíveis. 

Influenciada por essas correntes da historiografia europeia e da Antropologia 

interpretativa estadunidense desenvolveu-se a nova história cultural, que permitiu novas 

perspectivas nos estudos dos costumes, do cotidiano e das manifestações dos mais diferentes 

grupos sociais (HUNT, 1992).  

A festa carnavalesca durante muito tempo não foi tomada como objeto de estudo dos 

historiadores. Soihet (1999: 9) afirma que: 

  

[...] Durante largo tempo, o carnaval não foi uma temática frequentada pelos 

historiadores. Os avanços na história cultural contribuíram para a mudança desse 

panorama, embora ao ingressar nos domínios de Clio, o carnaval fosse por muitos 

considerado como um tema menor, periférico, desmobilizador. A maioria dos 

historiadores não conseguia perceber a complexidade dessa forma de expressão, de 

grande riqueza para o descortínio das atitudes, valores e comportamentos dos 

diversos grupos sociais. Não vislumbravam naquela festa um palco marcado pela 

dialética dominação/resistência, possibilitando-lhes alcançar significados sociais, 

por vezes inacessíveis através de outros caminhos. 

Apenas a partir das (re)interpretações da história cultural houve o desenvolvimento de 

pesquisas na historiografia sobre o carnaval e as relações presentes na festa. 

O carnaval se caracteriza como uma conjuntura social particular, que possibilita um 

abrandamento nas relações hierárquicas da sociedade, provocando um relaxamento nas 

relações sociais e permitindo que os sujeitos possam exercer um papel social diferente (ou até 

inverso) do que é exercido no cotidiano. Durante o carnaval, as barreiras entre o lícito e o 

ilícito tornam-se mais tênues, e há uma permissividade com os excessos cometidos, 

proporcionando aos participantes da festa uma sensação de liberdade. O carnaval é “um 

momento em que as regras, rotinas e procedimentos são modificados, reinando a livre 

expressão dos sentimentos e das emoções, quando todos podem se manifestar 

individualmente” (DAMATTA, 1997: 163). Essa possibilidade de mudança nas relações 

sociais não ocorre de forma independente das instituições reguladoras dos comportamentos 

sociais, mas sob o consentimento delas. 

Espaço privilegiado de possibilidade de inversão social temporária, o carnaval é o 

período de desordem social tolerado, legitimado pela Igreja, que demarca o período de 
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realização da festa, e pelo Estado, que declara o feriado e cria mecanismos para manter a 

“ordem sobre a desordem”, ou seja, para vigiar e manter essa liberdade. 

No período de realização da festa carnavalesca, a lógica da vida cotidiana é 

modificada. O “tempo do carnaval”, segundo DaMatta (ibidem), é um momento particular, no 

qual há uma liberalidade e permissividade extrema, fazendo com que os mediadores sociais 

do dia-a-dia tornem-se desimportantes na classificação dos sujeitos. Ao não considerar os 

indicadores habituais de separação dos grupos, o carnaval provoca uma sensação de igualdade 

entre os indivíduos, permitindo que grupos sociais que normalmente ficam a margem da 

sociedade alcancem visibilidade social durante o festejo.  

Regido por leis próprias, com tempo de duração limitado, que faz com que os 

participantes o vivenciem intensamente; espaço onde há uma maior permissividade, no qual 

os excessos são permitidos (e buscados), que provoca uma sensação de igualdade entre os 

indivíduos, que não respeita a lógica hierárquica da sociedade, que rompe momentaneamente 

com os privilégios, provocando um afrouxamento nas regras e nos tabus; a festa carnavalesca 

é um momento particular da vida social, que proporciona aos indivíduos uma fuga temporária 

da rotina diária. O carnaval é sentido e vivenciado de forma única, particular para cada 

indivíduo, tendo significados distintos para diferentes pessoas, e diversos significados para 

uma única pessoa. Ancorado na lógica de protestar contra a ordem social estabelecida, ele 

termina por reafirmá-la e fortalecê-la (BURKE, 1989; DAMATTA, 1997). 

O carnaval não é apenas uma inversão dualista e perene do social, destinada a explicar 

e reforçar a ordem social estabelecida, mas se trata de um instrumento de ação, possibilitador 

de mudança, no sentido de uma mudança social e de um desenvolvimento social possível 

(LADURIE, 2002).  

Um dos primeiros intelectuais brasileiros a se debruçar sobre a festa carnavalesca no 

Brasil foi o antropólogo Roberto DaMatta (1997)
173

. Nessa obra ele busca analisar as 

características particulares que fazem a sociedade brasileira diferente e única. Com grande 

importância nos meios acadêmicos, essa obra influencia fortemente uma forma de análise que 

transforma o carnaval carioca no exemplo de carnaval brasileiro. 

O carnaval no Brasil vem sendo analisado como componente de uma identidade 

nacional forjada a partir de 1930 que levava em consideração as manifestações populares 

(principalmente dos negros) como elementos constituidores dessa identidade. Aliado ao 

samba e tendo como exemplo clássico a aceitação e oficialização das escolas de samba no Rio 
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de Janeiro, essa forma de análise contribuiu significativamente para consolidar a ideia do 

carnaval carioca como referencia de um carnaval brasileiro, como se em um país de 

dimensões continentais como o Brasil fosse possível a simples transposição de manifestações 

de um lugar pra outro. Burke (1989) ressalta que na Europa, durante o período moderno, os 

festejos carnavalescos não eram homogêneos, existindo uma grande diversidade nas formas e 

maneiras de comemorá-los. Essa mesma pluralidade ocorre no Brasil, com uma 

multiplicidade de formas de comemorar o carnaval e especificidades e particularidades desse 

festejo em cada um dos locais em que é realizado.  

Dentre essa multiplicidade existe o carnaval soteropolitano, que tem o trio elétrico 

como uma de suas principais características. Nascido em um contexto de disputa por 

participação no carnaval soteropolitano, onde surgiram diversas manifestações carnavalescas, 

como os Filhos de Gandhi, Filhos do Mar, Filhos do Fogo, Filhos de Obá, Escolas de Samba e 

os Mercadores de Bagdá, o trio elétrico conseguiu obter um grande sucesso e se tornar um 

componente fundamental da festa soteropolitana. 

A grande referência acerca do trio elétrico é a obra O país do carnaval elétrico do 

literato carioca Fred Góes
174

. Utilizando-se de entrevistas com pessoas ligadas ao trio elétrico, 

como um de seus inventores – Osmar Macedo –, Góes busca analisar o surgimento do trio 

elétrico, as suas transformações tecnológicas e musicais e o seu processo de aceitação 

enquanto componente festivo ao longo do tempo. O autor não realiza uma pesquisa 

documental extensa, e deixa transparecer a sua admiração pelo seu objeto e por seus 

inventores.  

Invenção do mecânico Osmar Macedo e do radiotécnico Adolfo Nascimento, 

conhecido como Dodô, o trio elétrico é uma invenção tecnológica que proporcionou a 

inserção dos seus inventores e do grupo social a que estavam inseridos na festa carnavalesca 

soteropolitana, que nesse período de fins da década de 1940 e início da década de 1950 era 

marcada por uma forte distinção entre os sujeitos participantes da festa, com manifestações e 

espaços específicos aos diferentes grupos sociais
175

.  

O trio elétrico desfilou pela primeira vez com o nome de “dupla elétrica” escrito nas 

laterais do primeiro trio elétrico, a fobica, um Ford 1929 de propriedade de Osmar. Esse 

termo fazia clara alusão ao instrumento musical que Dodô e Osmar tinham criado 

anteriormente e com o qual se exibiam, o “pau elétrico” ou guitarra baiana. Posteriormente 
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convidaram um amigo pra se juntar a dupla, Temístocles Aragão, que aceitou o convite e 

assim constitui-se o “trio elétrico”. Inicialmente o trio elétrico era um conjunto musical 

constituído por esses músicos que tocavam instrumentos elétricos. Com o surgimento de 

outros conjuntos musicais que tocavam instrumentos elétricos sobre caminhões, o termo trio 

elétrico passou a caracterizar o caminhão de som (GÓES, 1982). 

Com o trio elétrico a festa carnavalesca em Salvador assumiu uma dimensão 

participativa, que vai transformar-se em sua característica (MIGUEZ, 1996), e a partir dele 

“instaurou-se uma espécie de zona liberada, território livre aonde todas as distinções vão por 

água abaixo, principalmente a social” (RISÉRIO, 1981: 13). 

Essa pesquisa, que se encontra em sua fase inicial, se propõe a analisar as 

transformações ocorridas na festa carnavalesca a partir do ingresso do trio elétrico nesse 

espaço, buscando relacionar o surgimento do trio elétrico com outras manifestações 

carnavalescas surgidas no período, discutir a contribuição do trio elétrico na construção da 

identidade festiva baiana e analisar a relação entre o trio elétrico e o poder público local, a 

partir da análise de textos jornalísticos e músicas carnavalescas baianas do período.  

O ano de 1950 é o ano historicamente aceito de ingresso do trio elétrico no espaço 

carnavalesco soteropolitano. Essa data tem como referencia Osmar Macedo, que em entrevista 

concedida a pesquisadores como Góes (1982) e Paulafreitas (2005) afirma que o desfile do 

bloco carnavalesco pernambucano Vassourinhas, que teria se exibido nas ruas soteropolitanas 

na quarta-feira anterior ao carnaval de 1950, teria sido o principal motivador para a invenção 

do trio elétrico. Pretendemos analisar a repercussão e o impacto desse desfile com o propósito 

de perceber a recepção dos soteropolitanos nesse desfile para compreender essa possível 

influência na criação do trio elétrico, bem como identificar o momento em que o trio elétrico 

teve a sua primeira exibição no carnaval em Salvador. 

O jubileu de prata (comemoração de 25 anos) do trio elétrico, ocorrida em 1975, 

marca o fim do nosso recorte temporal, uma vez que essa comemoração contou com uma 

ostensiva propaganda do poder público e consecutivamente marcou a consolidação do trio 

elétrico como um dos elementos mais importantes do carnaval soteropolitano. 

Pretendemos analisar a trajetória do carnaval soteropolitano que possibilitou o 

surgimento do trio elétrico e relacioná-lo com outras manifestações carnavalescas surgidas no 

período. Concomitantemente buscaremos analisar a relação entre os donos de trio elétrico e o 

poder público local, para perceber o papel do trio elétrico na construção da identidade 

carnavalesca soteropolitana, bem como a sua contribuição para a construção do ideal de 

baianidade, entendendo baianidade como um texto construtivo de identidade que se configura 
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a partir de representações simbólicas e estéticas produzidas por diversos artistas, intelectuais e 

agentes políticos que gestaram o ideal de “ser baiano” durante o século XX (MOURA, 2001). 

Com a proposta de analisar o trio elétrico desde o período da tentativa de superação do 

enigma baiano
176

 nos anos 1950 até o período de divulgação do “produto Bahia” nos anos 

1970, de maiores investimentos públicos voltados para o turismo e de construção de uma nova 

ideia de Bahia, essa pesquisa contribuirá significativamente na compreensão do movimento 

de apropriação dessa festa, bem como da dimensão do carnaval soteropolitano nos dias atuais, 

dimensão essa justificada pela visibilidade que a mesma teve a partir do trio elétrico. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 

 

História, memória e (auto) biografia 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Raimundo Nonato Pereira Moreira (UNEB) 

Prof. Dr. José Jorge Andrade Damasceno (UNEB) 
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Monumentalizando a si mesmo: A Fundação Osvaldo Sá (Maragojipe-Ba) 

 

ANA PAULA LESSA

 

 

 

 

O arquivamento de si 

 

O escritor Osvaldo dos Santos Sá nasceu em 28 de julho 1908 e faleceu em 03 de 

junho de 2002. No dia em que completaria 94 anos, nesse mesmo ano, foi criada a Fundação 

Osvaldo Sá: Um desaguar de saber por iniciativa de seu filho caçula, Alberto Sá, e de pessoas 

interessadas em resguardar a memória do escritor e da cidade de Maragojipe, em sua maioria 

professores, e alguns dirigentes ligados à Secretaria de Educação e Cultura do município. Foi 

disponibilizado ao público todo o acervo particular
 
de Osvaldo Sá, incluindo suas obras. Era a 

oportunidade de conhecer um pouco mais a intimidade e as peculiaridades do autor que 

narrou Maragojipe em verso e prosa. 

O reconhecimento foi o objetivo almejado por Osvaldo Sá durante toda a sua vida. Em 

1992, quando concedeu entrevista ao jornal cachoeirano O Guarani, o autor foi indagado 

acerca das motivações que o levaram a publicar suas obras e de como conseguiu se sobressair 

frente às dificuldades encontradas em uma cidade do interior, sem bibliotecas, sem arquivos 

organizados e poucas pessoas que cultivavam o hábito da leitura. De imediato, objetivamente, 

Osvaldo Sá respondeu: “― A tenacidade, a perseverança! Não desisto do meu objetivo de 

tornar-me conhecido”. 

Diante dessa afirmação, a característica que o autor procurou reforçar e agregar para si 

e para a família foi o gosto pelo conhecimento. Durante a vida se muniu de diversas fontes 

que sanassem sua curiosidade e o tornassem mais erudito, na tentativa de penetrar nos círculos 

intelectuais baianos.  

Na biblioteca particular do autor, transformada, em 2002, na Fundação Osvaldo Sá, 

situada à Rua Engenheiro Júlio Sá, em Maragojipe, na residência onde o escritor passou a 

maior parte de sua vida, são encontrados mais de 2.000 títulos já catalogados, das mais 

variadas áreas do saber: Língua Portuguesa e Estrangeira, com destaque para o francês, 

Biologia, Direito, Culinária, Física, Agronomia, Biografias, Política e Religião. Predominam, 
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no entanto, coleções literárias e obras da historiografia que se reportam ao Recôncavo da 

Bahia. 

A quantidade de livros sobre religião e política equiparavam-se às coleções de 

literatura brasileira e de história. No entanto, na conjuntura do golpe de 64, Osvaldo Sá foi 

apontado como propagador de ideias subversivas por seus versos explicitarem o 

descontentamento em relação ao militarismo e ao cerceamento da liberdade de expressão. 

Segundo relatos de Alberto Sá (filho caçula do escritor), sua mãe, Dulce Sá, amedrontada, 

incinerou muitos desses livros, pois continham rabiscos de Osvaldo Sá. 

Entende-se que a organização do acervo foi uma das estratégias encontradas pelo autor 

para tornar sua vida pública e criar em torno de si um monumento. Cada detalhe de sua 

biblioteca pareceu esquematicamente pensado. Não há dúvidas quanto às pretensões de 

Osvaldo Sá de ter seu nome lembrado. O escritor facilitou a vida do pesquisador ao máximo, 

― o que deve suscitar suspeitas ao historiador ― organizando recortes e todo material que 

fizesse referência aos seus predicados em diferentes pastas, com especificação feita de próprio 

punho.  

O interesse dos historiadores pelos arquivos pessoais, com destaque para acervos de 

intelectuais, está intrinsecamente ligado às renovações instituídas pela História Cultural e o 

novo dimensionamento do olhar historiográfico, expressado através do uso de fontes mais 

qualitativas e menos seriais (PROCHASSON, 1998). Acervos como o de Osvaldo Sá 

permitem acompanhar a trajetória pessoal, o estilo seguido pelo autor e seus métodos de 

trabalho. Outra importante relação discutida no âmbito da História Cultural e que diz respeito 

a essa abordagem, está na intersecção e afastamento da História e da Memória. Para Sandra 

Pesavento (2005), ambas se ocupam em reconstituir o passado. Através da memória escrita, 

os chamados relatos memorialísticos, é possível compreender as mediações que envolvem o 

processo de seleção de lembranças. 

A memória opera num jogo de lembrar e esquecer e remodela-se, reinventa-se. O ato 

de rememorar sofre influência direta dos parâmetros inerentes aos grupos, ao meio em que o 

indivíduo que rememora está inserido. Mais que uma memória individual, o que é 

rememorado é também uma memória social (PESAVENTO, 2005). Representação no sentido 

conferido e divulgado por Roger Chartier, ou seja, representar é presentificar uma ausência 

(CHARTIER, 1991). Ou conforme afirmou Sandra Pesavento, “a substituição que recoloca 

uma ausência e torna sensível uma presença (PESAVENTO, 2005). 

Os processos que envolvem tanto a História quanto a Memória, à medida que são 

condicionados socialmente, sofrem a ação de filtros e não se configuram pelo envolvimento 
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de um indivíduo isolado. Os historiadores buscam compreender uma história social do 

lembrar, os usos, as regras de exclusão, os princípios motivadores, e, sobretudo, os elementos 

que permitem a ideia de uma coesão do grupo que determina o que deve ou não ser 

rememorado. Segundo o crítico Antônio Cândido, o papel que cada indivíduo exerce dentro 

da sociedade influencia diretamente nas suas escolhas e no que se refere aos intelectuais, 

interferem decisivamente na elaboração de seus textos. (CÂNDIDO, 2000) 

Osvaldo Sá passeou por vários gêneros literários em busca de distinção e 

aprimoramento intelectual. A memorialística figurou como a sua principal produção enquanto 

escritor. Das poesias às crônicas, a memória, no sentido de evocação de lembranças, foi 

sempre um recurso em evidência. A ideia que o autor fazia da cidade onde morava estava 

ligada diretamente à visão que o seu grupo divulgava nos jornais. Cidade subjugada, 

esquecida, atrasada.  

Ao inventariar as obras que constituem a biblioteca, foram encontrados sinais do 

manuseio e da leitura atenta do autor. Conforme ia lendo, anotava breves considerações 

acerca do que estaria sendo tratado no texto. O que mais chamava sua atenção era grifado, 

sublinhado ou marcado com símbolos diversos, seguidos de legenda que pudesse orientar uma 

leitura posterior. E, conscientemente ou não, orientar também o acesso de um possível 

pesquisador de sua trajetória de escritor. Os livros acumulados com o passar dos anos estão 

distribuídos em estantes de madeira, em móveis antigos. Sobre a escrivaninha, a máquina de 

datilografia. Nas prateleiras próximas ao móvel, muitos dicionários da língua portuguesa, 

estrangeira e de literatura. E ainda compêndios, corografias e gramáticas. 

Geralmente, com lápis colorido, anunciava ao leitor póstumo, à semelhança de um 

fichamento, aquilo que foi subtraído e absorvido do livro. Dois riscos horizontais, por 

exemplo, significava que o trecho poderia ser usado em seus textos. Na folha de rosto dos 

livros anotava a interpretação breve de cada grifo.  

Presume-se que o escritor leu desde crítica literária até obras que tratavam de ideias 

sobre a construção de um Estado nacional. Livros de uma primeira geração, tanto da literatura 

quanto da historiografia brasileira, que acabaram por alicerçar a sua linha de pensamento. No 

acervo, é possível perceber a habilidade de Osvaldo Sá em criar uma imagem de leitor atento. 

As informações contidas no interior do seu arquivo só foram passíveis de entendimento 

devido ao ordenamento dado pelo escritor ao seu “mundo do escrito” (CHARTIER, 2003).  A 

biblioteca guarda singularidades da inquietude de seu dono em busca incessante por 

conhecimento.  
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Os documentos reunidos no interior da biblioteca revelam as diversas faces do 

“rabiscador de pequenas histórias.” Facetas que não se mostram antagônicas, tendo em vista 

que fazem parte das estratégias utilizadas na sua formação e atuação enquanto intelectual.  

As prateleiras razoavelmente organizadas dispõem os seus livros em ordem de 

classificação por área de saber. Entre os títulos encontrados no acervo do autor, pode-se 

arrolar alguns em que as suas práticas de leitura apareceram de forma reiterada. São livros 

como o Tratado da Terra do Brasil: História da Província de Santa Cruz (1980), de Pero de 

Magalhães Gândavo, a Corografia Brasílica (1976), de Aires de Casal, Capítulos de História 

Colonial, de Capistrano de Abreu, Casa Grande e Senzala (1966), de Gilberto Freyre, Os 

Sertões, de Euclides da Cunha, em belas e antigas edições sem o respectivo ano de 

publicação. 

Apontar os títulos encontrados no acervo faz sentido, pois as ideias e os conceitos 

expostos em tais livros de alguma maneira refletiram nas obras do escritor analisadas.   

Há também rabiscos e marcações em coleções completas de autores como Pedro 

Calmon e Jorge Amado. Ambos dialogavam por meio de cartas com Osvaldo Sá. Presume-se 

que, no intuito de estar afinado com as novas publicações desses intelectuais, o escritor 

maragojipano acumulava o máximo de livros e revistas que fizessem referência a tais autores. 

Entre as obras de Jorge Amado, por exemplo, guardadas separadamente, reservada junto aos 

recortes de jornais que mencionam a atuação do escritor maragojipano, está um dos seus 

últimos romances, O sumiço da santa (1988). O livro reconta a história do desaparecimento 

de uma imagem de Santa Bárbara vinda de Santo Amaro da Purificação para uma exposição 

de arte sacra na capital baiana.  

Jorge Amado intercala personagens fictícios e reais integrantes da diversificada 

“cultura baiana” interligando várias estórias na narrativa. A predileção explica-se pelo fato do 

escritor maragojipano ser reconhecido por Jorge Amado como aquele que resguardou a 

memória de sua cidade natal, referindo-se a Osvaldo Sá como “o memorialista 

maragojipano”. (AMADO, 1988) 

De Pedro Calmon, o livro mais utilizado foi História da Bahia (1927) e aqueles que 

tratavam da vida de Castro Alves, poeta preferido do escritor maragojipano. A salvo da ação 

do tempo, ainda podem ser encontrados A vida de Castro Alves (1947) e Castro Alves: o 

homem e a obra (1973).  

Na sala que resguarda a biblioteca, pode-se constatar que Osvaldo Sá procurou 

manter-se atento às inovações na escrita literária e histórica nos moldes de instituições como a 
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Academia Brasileira de Letras, a Academia de Letras da Bahia, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e o congênere baiano, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Outro componente importante do acervo, são os prêmios e títulos acumulados pelo 

autor à medida que publicava seus livros. Nas paredes da Fundação Osvaldo Sá estão 

emoldurados alguns diplomas e medalhas. Entre os diplomas, o de membro titular da 

Academia de Letras Municipais do Brasil, o de membro colaborador do Grupo Literário Nova 

Geração (1982), de membro titular da Academia de Letras do Recôncavo (1999), além do 

diploma pelo 1º prêmio de História do Instituto Histórico e Geográfico de Uruguaiana (RS), 

em honraria ao segundo volume de Histórias Menores: Capítulos da História de Maragojipe, 

recebido em 1982.  

Osvaldo Sá também recebeu medalha de ouro pela classificação no XII Concurso 

Nacional de Contos da Revista Brasília no ano de 1999, ainda por honra ao mérito foi 

agraciado por medalhas vindas de agremiações como a Academia de Letras Municipais do 

Brasil, a Academia de Letras de Uruguaiana (RS) e a Academia de Letras do Recôncavo, 

Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro entre outras. Tal reconhecimento ligava-se, 

em grande medida, à sua produção poética.  

Jornais e revistas também fazem parte da coleção do autor. Os jornais, no entanto, são 

maioria. Entre as revistas, estão em número razoável as editadas pelo Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia e algumas herdadas de Julio Sá, editadas no exterior, cuja ação do tempo 

inviabilizou a leitura mais detida.  

No que se refere às folhas jornalísticas, podemos citar desde aquelas a que o escritor se 

vinculava diretamente à edição, por exemplo, O Prélio (1923-1928) e A Pétala (1928-1929), a 

outras que foram utilizadas por Osvaldo Sá como fonte para a escrita de suas obras, sobretudo 

no que tange ao cotidiano da cidade de Maragojipe ao longo dos anos. Mantidos em razoável 

estado de conservação, encontram-se os exemplares de A Situação (1879), Nova Era (1896-

1898), Echo Maragojipano (1884-1886), A Época (1908) e o Cidade de Maragojipe (1912-

1913). 

 

Considerações Finais 

 

Essa comunicação teve o intuito de apresentar as múltiplas possibilidades de 

investigação no acervo particular do escritor maragojipano Osvaldo Sá. (1908-2002). Sá era 

neto de antigos donos de engenho do Recôncavo e filho de um ex-intendente de Maragojipe. 

No ano de seu falecimento, em 2002, sua biblioteca foi transformada em Fundação, 
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disponibilizando para o público todo o manancial de objetos por ele resguardados ao longo de 

seus 94 anos de vida. Todos os elementos presentes no acervo demonstram o interesse de 

Osvaldo Sá de forjar uma imagem aprazível de si mesmo para seus futuros pesquisadores. 

Cuidou de arquivar-se. Enfim, a Fundação Osvaldo Sá é um espaço que possibilita conhecer 

o "mundo do escrito" e as pretensões de um literato do interior que tinha sonhos de distinção. 
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Uma flor que se rebela: memórias de uma militante baiana na ditadura militar 

 

ARY ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR

 

Introdução 

 

A década de 60 trouxe novos ideais culturais, políticos e sociais para o mundo e 

consequentemente para o Brasil. O mundo vivia os embates filosóficos e ideológicos da 

Guerra Fria. O Brasil passava desde o “queremismo” de Jânio Quadros, ao parlamentarismo e 

a volta do presidencialismo no governo de João Goulart. E na madrugada de 1º de Abril de 

1964, o Golpe civil-militar iniciava um novo período na história nacional. 

Uma vez o estado tomado por militares, estes baseados no Manual da Escola Superior 

de Guerra Norte Americana (ESG), formula modos de coagir e coibir quaisquer movimentos e 

ações que fossem contrários às suas bases ideológicas, ou que ferissem os princípios de 

segurança nacional. Dessa forma, segundo Alves (2005), o Manual da ESG pregava que uma 

guerra não declarada seria definida como uma guerra de “subversão interna”, uma guerra 

revolucionária. 

 Neste contexto de guerra fria, os comunistas passavam a ser chamados de 

“subversivos”, tachados por muitos como o “inimigo número um da Ditadura” ou 

simplesmente o “inimigo interno”. 

 
Além disso, a guerra revolucionaria é automaticamente vinculada à infiltração 

comunista e a iniciativas indiretas por parte do comunismo internacional 

controlado pela União Soviética (...). Na guerra revolucionária, a guerra ideológica 

substitui a guerra convencional entre Estados no interior das fronteiras geográficas 

de um país. Este ponto é fundamental para a teoria do “inimigo interno” e da 

agressão indireta. (ALVES, 2005: p. 45) 

 

Nessa perspectiva, após os 21 anos que se deram os embates entre o governo dos 

militares e seus opositores, um legado de memórias e pontos de vista foram apresentados por 

indivíduos que tiveram participação efetiva ou não. Contudo, os trabalhos referentes ao 

período ditatorial brasileiro pós-64 apresentam novos olhares e perspectivas de análise. Nesse 

âmbito, passaram a surgir estudos que buscaram analisar a inserção da mulher como ativa no 

processo político do período, aspecto que também objetivamos compreender.  
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Dessa forma, ao intitularmos este trabalho com a metáfora “Uma flor que se rebela”, 

apresentamos a famosa música do cantor e compositor Geraldo Vandré e a utilização análoga 

de sua canção “Para não dizer que não falei das flores”. Historicamente e culturalmente as 

mulheres foram apresentadas como seres subalternos pelas elites letradas e políticas das 

sociedades que se sobrepuseram. Para tanto, a ideia de “sexo frágil”, algo que a compara 

muitas vezes às flores, não demonstra os “espinhos” e suas convicções, paixões e motivações 

político-sociais. Sendo assim, a imagem da mulher perante a história, ou a “história das 

mulheres”, passou a se dedicar a novas observações e questionamentos.   

Logo, com o presente trabalho, pretendemos abordar a memória e a participação de 

uma mulher baiana resistente à Ditadura Militar. Além disso, inserido no bojo de estudos 

sobre Ditadura militar no Brasil, este busca um novo olhar para tal temática e para o uso de 

novas abordagens historiográficas, tal como a já mencionada história das mulheres.  

No intuito de apresentar as variadas formas de "luta" e resistência durante a ditadura 

militar, este grupo social (as mulheres) fora escolhido para compreender os problemas em 

torno da reconstrução memorialística e os mecanismos de produção do esquecimento. As 

experiências em movimentos sociais e, em alguns casos, nas organizações armadas fizeram 

com que sentissem nos seus corpos e almas a experiência da clandestinidade, prisão, tortura e 

exílios. O objetivo, portanto, consiste em problematizar através do relato autobiográfico de 

uma militante baiana, a partir de entrevistas orais, fontes jornalísticas e documentos da época, 

entre outros, o processo de elaboração dessa memória.  

No que tange a sua realização, a busca incessante de fontes foi o ponto principal para a 

elaboração deste artigo, uma vez que a escassez de estudos baianos voltados para as mulheres 

na ditadura, bem como um banco de dados que possibilitasse a consulta de mulheres que de 

alguma forma resistiram ao período em questão, foram percalços que enfrentamos. Porém, a 

partir de contatos de pessoas que estiveram ligadas a movimentos políticos da época, em 

específico no município baiano de Cruz das Almas, nos fizeram chegar à senhora Emérita de 

Andrade Ramos, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), a qual foi presa e 

indiciada no Inquérito policial militar (IPM) do seu partido.  

 

Memória, oralidade e ditadura 

 

Em torno da discussão da memória e de novas perspectivas e olhares sobre a ditadura 

militar é possível concebermos as inúmeras “armadilhas” encontradas em torno da memória. 
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Partindo de um pressuposto lógico de tencionamentos de conceitos ideológicos e formativos 

de cada indivíduo, sua memória estará estritamente atrelada aos seus interesses e a suas 

formas de observar o que viveu, bem como sua visão política.  

Para tanto, apenas após a terceira geração dos Annales, na década de 60, liderada por 

Jacques Le Goff, que os estudos que se utilizavam da memória passaram a permear uma 

relação maior com o historiador e seu oficio. Ainda nesse contexto, as narrativas passam a 

ressurgir, e interdisciplinarizando com outras áreas com vista ao público leitor. Por 

consequência, 

(...) assistimos também ao retorno da história política transformando as “massas” 

em objeto de estudo e não apenas as “elites” ou governantes. Ou seja, essa nova 

abordagem do político passou a se referir a todas as instancias de relacionamento 

social, assumindo a sociedade como organização perpassada por relações de poder.  

É a escrita de fatos que ocuparam um espaço na memória dos homens. A memória, 

por sua vez, é a história vivida na consciência do grupo que a mantém. Deste modo, 

a principal diferença entre memória e história é o pertencimento ao grupo, que não 

é apenas físico, mas sobretudo afetivo, e que consolida a memória enquanto 

tradição. (CARDOSO, 2010: 154-155) 

 

No uso da memória e da oralidade, os agentes históricos passam a ser fundamentais 

para um novo olhar sobre determinado período. Dessa forma, a história oral se relaciona com 

a pesquisa e a documentação, uma vez que antes de sua utilização há uma pesquisa e o 

encontro de fontes capazes de trazer maior coerência aos fatos que serão levantados. Sendo 

assim, 

(...) e com base em um projeto que se produzem entrevistas, que se transformarão 

em documentos, os quais, por sua vez, serão incorporados ao conjunto de fontes 

para novas pesquisas. A relação da história oral com arquivos e demais instituições 

de consulta a documentos é, portanto, bidirecional: enquanto se obtém, das fontes 

já existentes, material para a pesquisa e a realização de entrevistas, estas ultimas 

tornar-se-ão novos documentos, enriquecendo e, muitas vezes, explicando aqueles 

aos quais se recorreu de início. 

É possível objetar, entretanto que, que não é todo tema escolhido para a pesquisa 

em história oral que se presta a uma investigação aprofundada em outras fontes: 

muitas vezes escolhem-se temas sobre os quais não há documentos ou obras 

secundárias disponíveis nas instituições usualmente procuradas. (ALBERTI, 2005: 

p. 81) 

 

Neste ínterim, a utilização da memória pelos historiadores ganhou novos olhares e, por 

consequência, estudos. E por mais que hoje ainda existam historiadores que não apresentem 

bons olhos à utilização da memória e a metodologia da história oral, o par memória-oralidade 
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já solidificou seu espaço como uma nova forma de utilização e auxiliar nos estudos em 

história. Como aponta Pierre Nora, 

Tudo o que chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já história. 

Tudo que é chamado de clarão de memória é a finalização de seu desaparecimento 

no fogo da história. A necessidade de memória é uma necessidade da história. 

(NORA, 1993: p. 15)  

 

Contudo, os cuidados em trabalhar com memórias e oralidade vão desde a 

subjetividade do entrevistado, onde o mesmo passa sua emoção e olhar sobre o fato exposto. 

Sendo assim, estudos mais aprofundados sobre temas analisados podem levar o historiador a 

uma melhor forma de abordagem, observação e resultados. Além disso, a própria 

subjetividade do entrevistador é algo que merece atenção, uma vez que este também é tomado 

muitas vezes pelo seu objeto e suas expectativas. 

No que tange às memórias da ditadura, uma vez apresentada as concepções e as 

motivações militares, é necessário atribuir que respaldados em atos institucionais, tal como o 

mais coercitivo de todos, o de nº 5, o governo passou a ter a máquina administrativa, política, 

social e cultural sob sua égide. Dessa forma, uma série de relatos e obras passaram a divulgar 

denúncias de torturas a presos políticos e contrários à segurança nacional.  

Na década de 70 e 80, principalmente após a lei 6.683/79 de anistia, houvera uma 

gama de trabalhos que visava trazer memórias daqueles que viveram os períodos mais tensos 

da ditadura, além disso, as denúncias de práticas de tortura ganham reforço nos trabalhos e 

obras. Para tanto, na visão dos militares, a lei de anistia serviria como uma conciliação, ou 

seja, deixaria de lado os fatos que ocorreram. Algo que fica claro na falta de referências de 

punição ou algo do gênero a responsáveis por atos de prisão, tortura e assassinatos. 

(SCARPELLI, 2007) 

Ainda hoje, temos um grande embate entre os que buscam deixar o passado e sua 

fixação na história como uma página virada. Enquanto outros trazem sempre as discussões 

para que nunca deixem ser esquecidas. Porém, na medida em que surgem debates sobre 

memórias, abrem as possibilidades para uma reflexão crítica de nosso posicionamento 

enquanto historiadores. 
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A mulher e a historiografia 

 

Em meados do século XIX havia poucas menções às mulheres na história. Na maioria 

dos estudos sobre estas, ganhavam destaque relatos de cronistas, visões de época, etc, que 

enfatisam a beleza, a fragilidade, suas virtudes, ou suas práticas que levaram ao descrédito 

familiar, como por exemplo uma vida particular escandalosa. Porém, com o avançar deste 

século passam a surgir inquietações que tiveram grande contribuição para a posteridade. 

Nesse âmbito, estudos como os de Michelet trazem a concepção de que a relação entre os 

sexos é um dos motores da História. Para tanto, como homem do seu tempo, este autor 

perpassa a ideia dominante de seu tempo, onde o homem representa a cultura e a mulher a 

natureza. (PERROT,1995) 

Na década de 30 do século XX, a Escola dos Annales passa a operar uma ruptura, 

contudo seus interesses perpassam campos econômicos e sociais. O que, segundo Michelle 

Perrot (1995), só mudará pós a década de 70, na terceira geração dos Annales, quando passou 

a se ter um olhar mais receptivo quanto à presença de discussões da questão de gênero.  

A mulher perante a história, até a década de 70, era apresentada de forma subalterna 

em comparação a estudos que se portavam a agentes históricos masculinos. É importante 

pontuar que o presente artigo não pretende diminuir a importância destes estudos. Contudo, 

serve como uma reflexão do espaço na historiografia referente às mulheres. Ainda nesse 

ínterim, a discussão em torno da “história vista de baixo” trazida por autores como E. P. 

Thompson fizera com que histórias até então pouco contadas pudessem ganhar novos estudos.  

Podemos mencionar que a década de 70 é um período importante para uma 

historiografia das mulheres, assim autores como Thompson, Michelle Perrot, Joan Scott, 

Mary del Priori, respectivamente em seu tempo histórico, são alguns exemplos de propostas 

inovadoras de observar a história das mulheres. Porém, o desafio da escrita deste campo ainda 

vem enfrentando dificuldades, desde a busca de fontes, a inserção de campos específicos de 

estudo etc, Sendo assim, “(...) a discussão dos paradigmas da história levou, entre outros 

aspectos, ao questionamento das universalidades, permitindo a descoberta do outro, da 

alteridade, dos excluídos da história, entre eles, as mulheres”. (MATOS, 2000: p. 15) 

Na busca de maiores entendimentos sobre a presença das mulheres na história e suas 

memórias tais reflexões se mostram pertinentes: 
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No teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra. 

A narrativa histórica tradicional lhes dá pouco espaço, justamente na medida em 

que privilegiava a cena publica – a política, a guerra – onde elas aparecem pouco. 

A iconografia comemorativa lhes é mais aberta. 

(...) mas há algo mais grave. Esta ausência no nível da narrativa é acompanhada 

por uma carência de traços no domínio das “fontes” nas quais o historiador se 

alimenta, devido ao déficit de registro primário. (PERROT, 2005: 33) 

 

 

 Na perspectiva dos espaços conquistados pelas mulheres na historia, estes espaços 

ainda são constantemente relutados. Ainda há poucas obras em comparação com abordagens 

mais gerais e que proponham uma discussão de gênero e uma igualdade histórica na 

singularidade de seus agentes. Por isso que: 

 

 
Escrever uma história das mulheres é um empreendimento relativamente novo e 

revelador de uma profunda transformação, está vinculado estreitamente à 

concepção de que as mulheres tem uma história e não são apenas destinadas à 

reprodução, que elas são agentes históricos e possuem uma historicidade relativa as 

ações cotidianas, uma historicidade das relações entre os sexos. Escrever tal 

história significa levá-la a serio, querer superar o espinhoso problema das fontes 

(“Não se sabe nada das mulheres”, diz-se em tom de desculpa). Também significa 

criticar a própria estrutura de um relato apresentado como universal, nas próprias 

palavras que o constituem, não somente para explicar os vazios e os elos ausentes, 

mas para sugerir uma outra leitura possível. (PERROT, 1995: 9) 

 

 

 No Brasil, os primeiros estudos de gênero ganham destaque nos anos 80, 

demonstrando a mulher como um ente participativo como agente histórico e não apenas como 

um ser presente, mas sem ações, ideologias e anseios. Na década de 90 a inserção dos debates 

em torno das questões de gênero que opunham mulheres x homens trazem um novo balanço 

para o debate. Neste sentido, não podemos deixar de citar as contribuições de Foucault e 

Derrida, cujos estudiosos do tema da mulher trouxeram novas pesquisas em torno do gênero, 

algo que convergia com a nova tendência historiográfica, a história das mentalidades. 

 Na perspectiva atual, os debates em torno da história das mulheres alcançou novos 

sujeitos, grupos de pesquisa e extensão, simpósios e eventos temáticos, algo que mostra os 

reflexos na quantidade de produções e estudos em torno das mulheres e seus espaços na 

história. Sendo assim, cabe a nós historiadores termos uma visão mais ampla quanto às novas 

dinâmicas em torno da historiografia. A função deste subtítulo é que façamos uma reflexão na 

importância de observarmos que novos campos estão surgindo e que trazem novos ganhos e 

novos objetos para a história e consequentemente para as ciências humanas. 
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Mulheres na ditadura militar 

 

No campo de estudos sobre as mulheres especificamente na Ditadura Militar, partindo 

de um ponto de vista mais reflexivo, o próprio lugar da mulher na história do Regime Militar 

é pouco mencionado não sendo tão explorada uma visão mais ampla às mulheres e sua 

“efetiva” participação no período. Segundo Nascimento (2006), as narrativas das mulheres, 

bem como suas lembranças e, consequentemente, as reconstruções de suas histórias de vida 

deixaram a possibilidade de tentar resgatar o aparato social, cultural, político, etc, do Brasil 

daquele período. Assim, é perceptível que, analisando o contexto de obras que remontam à 

história ditatorial, os países que um dia foram “submetidos a um período de ditadura militar, 

pouco se têm construído socialmente sobre os acontecimentos, prevalecendo outra ditadura: a 

do silêncio dos que viveram e contribuíram para a construção desse período histórico”. 

(NASCIMENTO, 2006: 25)  

Nessa perspectiva, Nascimento (2006:26) afirma que ao longo dos últimos 20 anos, 

“uma grande parcela desses sujeitos não pôde, por motivos diversos, assumir e contar suas 

histórias, a mulher, como categoria, tem poucos registros históricos pertinentes”. Dessa 

forma, percebemos o quanto se torna valioso os testemunhos de mulheres que militaram 

contra o regime, uma vez que através do conteúdo de suas narrativas, com suas lembranças e 

consequente reconstrução de suas histórias de vida, pode-se obter uma visão diferente dos 

fatos até então contados.  

No que tange a participação das mulheres, ainda há outras implicações, a participação 

dos sujeitos masculinos nos questionamentos políticos e socioculturais da época era algo 

“natural”, contudo, mulheres tomando essa ação era algo que não rompia apenas com o 

conceito político, mas moral e cultural do ser masculino e do ser feminino. Para as mulheres, 

a função era resolver problemas destinados ao lar e seu espaço restrito as questões familiares. 

E na intenção de ir contra esse “sistema” cultural, as mulheres que se colocavam na luta 

político-ideológica passavam a ser desmerecidas, despossuidoras de pensamento próprio, 

atreladas à ideia de estarem atrás de seus maridos e não por vontade própria em participar de 

movimentos contrários à ditadura.  

Com base em relatos apresentados por Colling (1994), no qual se propôs a realizar 

uma obra que problematiza a participação de mulheres na ditadura, esta faz uma serie de 

entrevistas com quatro ex-militantes e que podemos observar características importantes em 

dois relatos. 
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Violeta lembra da época de suas prisões, quando a polícia tentava humilhar a 

mulher militante. 

“A marca principal, a marca registrada era desmoralizar a gente, sempre nestes 

dois parâmetros que eles sabiam que tocava mais fundo: ou agente estava na luta 

para conseguir homem, ou agente estava na luta porque não era uma mulher. 

Inconcebivel que uma mulher normal, bem amada, fosse se meter naquele tipo de 

coisas.” 

A humilhação na tentativa de descaracterizar esta mulher como uma mulher 

normal, mas desviante, também aparece no depoimento de Pagu: 

“O que eles queriam, na verdade, era atingir a mulher, era dizer que a mulher que 

se mete em atividades políticas, ou em militância política, é uma mulher que no 

mínimo é prostituta, dada a vícios, dada a qualquer outra coisa menos seria”. 

(COLLING, 1997: 101-102) 

 

Porém, os próprios movimentos de esquerda possuíam um caráter de elevação 

masculina em comparação a ação feminina. Logo, como atribui Colling (1997), muitos 

movimentos buscavam uma revolução, contudo em âmbitos políticos, mas não culturais no 

sentido de igualdade de gênero. Algo que Ridenti (1990) nos problematiza ao apresentar que 

existiam muitas mulheres em organizações de esquerda, contudo poucas tiveram cargos de 

destaque. Dessa forma, no intuito de amenizar os problemas em torno desta cultura machista, 

muitas mulheres negavam ou se reinventavam deixando de lado sentimentos, ou quaisquer 

sintomas que pudessem levar a uma fragilidade, o que poderia ocasionar uma possível derrota 

ou entrega de organizações. 

Dessa forma, Colling (1997) traz uma reflexão importante para pensarmos até que 

ponto a esquerda se propusera a fazer uma “revolução”, segundo a mesma uma revolução 

muito mais política do que em campos mais amplos como o cultural, a exemplo da 

permanência da cultura machista. Ou seja: 

 
A trajetória da construção do sujeito político feminino é marcada por praticas 

sociais e projetos específicos da sociedade. O reconhecimento das mulheres como 

sujeitos políticos encontra barreiras na tentativa de desconstrução porque rompe 

com os padrões estabelecidos pela familia e peã sociedade, que determinou códigos 

masculinos de participação publica e política. 

As mulheres militantes se identificam com o discurso masculino para se 

constituírem como sujeitos políticos, já que na luta política sua condição de gênero 

esta subsumida no discurso de unificação dos sujeitos. As relações de gênero são 

subtraídas pelos dois polos – o discurso da esquerda e o da direita. O discurso 

feminino se perde, não tem memória. (COLLING, 1997: 95) 

 

No limiar da participação de mulheres em movimentos de esquerda, Ridenti (1990) 

afirma que houve uma quantidade considerável de mulheres que militaram no período 

ditatorial. Ressalva-se que o PCB foi o partido com o maior número de militantes do sexo 

feminino.  
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Assim, resistências à Ditadura, contra o meio social em que viviam e, de certa forma, 

contra uma “cultura” política enraizada e predominantemente machista, entre outras, é um dos 

pontos-chave deste trabalho. De qualquer forma, os estudos de gênero vêm a cada dia 

trazendo novos olhares para a história, histórias construídas por Marias, Clarices e que 

precisam ser “descobertas” ou trazidas à memória externa, de uma nação que precisa conhecer 

essas mulheres que tanto contribuíram para a luta pela redemocratização do país. 

 

Muito mais que uma singela flor 

 

No intuito de demonstrar que houvera resistência feminina e de histórias que se 

relacionam ao autoritarismo da época e as formas de sobrevivência política e ideológica, 

pudemos chegar até a senhora Emérita Andrade Ramos. Natural da cidade baiana de 

Jaguaquara, foi estudante de teatro na Universidade da Bahia até 1964, quando teve que 

abandonar o curso em virtude do Golpe Civil Militar.  

Como grande parte das mulheres que militaram politicamente neste período, Emérita 

atribui-se uma mulher a frente do seu tempo para a época, especialmente por ter saído cedo do 

interior da Bahia no intuito de melhorar e buscar novos anseios para sua vida. No ano de 

1962, já em Salvador, com 17 anos, se envolveu com o movimento estudantil na luta operária 

e camponesa. Fazendo parte do Diretório Acadêmico de Teatro, chegou a ir até o município 

interiorano de Cruz das Almas, local de grande destaque em movimento e resistência 

estudantil no pós-64. Lá encontrou seu futuro marido que era vereador da cidade, José Alberto 

Bandeira Ramos. 

Já militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), pertencente ativa do Diretório 

Acadêmico e estudante de teatro da Universidade da Bahia, Emérita foi expulsa da instituição 

de ensino por ser acusada de “subversão”, passando a ser procurada através de fotos e nomes 

publicados em jornais de grande circulação neste estado. Ainda em Salvador, esta “militante” 

ao saber da tomada da capital por tropas militares e que o cerco a estudantes e/ ou qualquer 

pessoa que fosse acusada de “subversão”, atentando ao Estado, seriam presas, e após uma 

tentativa de resistência, mas sem apoio e o receio da prisão, juntamente com seu noivo 

recorreu a familiares que moravam no interior da Bahia na busca de proteção.  

No ideário de ir para o interior, agora em casal, tomam um ônibus com destino incerto 

para São Miguel das Matas, porém ainda passam por Salvador, Feira de Santana e Jequié 
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antes de irem ao Rio de Janeiro e se acomodarem no aparelho do partido comunista brasileiro, 

local onde será presa.  

Antes de ser presa, Emérita atribui que vivia numa semi-clandestinidade e que apesar 

de ter duas carteiras de identidade, não as utilizou. A princípio tentou encontrar emprego com 

a experiência que já tinha. Apesar de trabalhar nos meses iniciais, o dinheiro que a mesma e 

seu noivo obtinham não dava para mantê-los, contudo, no aparelho, compartilhavam e viviam 

em família. Ainda em 64, na procura por dirigentes do PCB, tais como Mario Alves, Ivam 

Alves, Ivam Ramos Ribeiro e outtros, os militares chegaram ao aparelho do Grajaú e 

prenderam a todos, inclusive Emérita e seu noivo. 

Ao ser levada à prisão, Emérita considera que foi o primeiro ato de tortura - ser presa 

com apenas uma única peça de roupa que estava portando. Além disso, a ação dos militares 

em jogar pó xadrez (espécie de demarcador de cor preta), uma vez ao entrar em contato com 

as roupas não havia como limpá-las. Além desta, a própria demarcação dos presos é apontada 

por ela como uma forma de tortura. 

Mesmo com apenas 19 anos na época em que foi presa, Emérita rememora e nos conta 

que apesar da situação em que o país vivia e as constantes ameaças, os presos tinham uma 

ótima relação entre si, algo que favoreceu laços de amizade e companheirismo. Sendo assim, 

esta contara com a amizade de Isa Guerra e, por já se encontrar em cárcere, emprestara roupas 

para Emérita. Posteriormente, Isa Guerra fará menções a Emérita na obra “Torturas e 

Torturados” de Márcio Moreira Alves, em 1967. 

 

À noite, ordens de transferência para todos os presos antigos, levados para lugar 

indeterminado, permanecendo no xadrez apenas eu e minha companheira, Emérita 

de Andrade Ramos, (cujo marido, também preso, foi transferido naquela noite). 

Trancadas em nossa cela, assistimos à retirada dos companheiros. Em poucos 

minutos, as celas são esvaziadas de todos os alimentos, móveis, roupas, instalações 

elétricas. O trabalho é feito pelos novos presos, que mal se sustinham em pé. Estes 

passaram a viver encarcerados em cubículos que compõe o xadrez especial da 

DOPS. Incomunicabilidade total. As visitas são suspensas e jornais eliminados, a 

comida praticamente eliminada (reduzida a uma caneca de café e um pão pela 

manhã e uma mistura imunda, repugnante, fria, ao meio dia – impossível comer). 

Banhos proibidos e horas marcadas para se ir ao sanitário. Às noites recomeça o 

ritual de interrogatórios e pancadarias. De nossa cela ouvimos os gemidos de dor e 

de fome. (ALVES, 1967: 157)  

 

           Ainda nesse contexto, os laços de amizade existentes entre os presos políticos, 

segundo Emérita, foram importantíssimos para a prática de resistência. Nesse ínterim, Emérita 

explana uma cirurgia dentária mal sucedida pela qual passara no período em cárcere e que traz 

sequelas até os dias atuais. Porém, segundo a mesma, em frente ao DOPS ao qual estava 

presa, havia uma padaria de um português de onde sua esposa enviava toda noite duas 
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mamadeiras para nutrir Emérita: uma mamadeira de chá e outra de leite, algo que auxiliou na 

sua resistência física durante situações difíceis vividas. 

 Após ficar 5 meses e 27 dias, Emérita foi liberada pelo DOPS por dois principais 

motivos: por ela ser menor e ter conseguido um habeas corpus depois de muita relutância dos 

órgãos superiores. Contudo, a mesma tinha que ir em dias intercalados ao Conselho de Guerra 

do Exército, como uma forma de liberdade sob controle. Permanecendo no Rio de Janeiro por 

mais alguns meses, com a ajuda do partido socialista e de movimentos que acolhiam ex-

presos e suas famílias, Emérita ainda conseguiu o habeas corpus para seu noivo José Alberto. 

Após viver o período em cárcere e mais alguns anos de presença política no Rio de Janeiro, 

em 1975 Emérita e seu então marido retornavam à Bahia. Posteriormente esta retoma suas 

atividades de ação camponesa e de habitação em Salvador, da mesma forma como publica 

seus romances e seus livros de poesia.  

 A partir dessa trajetória, é possível observarmos uma participação efetiva ou não de 

mulheres baianas na ditadura, o que fomenta novas fontes para o estudo ditatorial brasileiro e 

voltados para a mulher. No que concerne a Emérita, as práticas de resistência são 

apresentadas como uma forma de defender ideias de grupos estudantis e civis da época, razão 

pela qual fora levada para o Estado do Rio de Janeiro. Assim, o presente trabalho ainda busca 

aprofundar os estudos de outras mulheres que, assim como esta, tiveram participação e 

memórias que possam contribuir para novos estudos sobre a ditadura militar brasileira. 

 

Considerações finais 

 

Com a redemocratização do Brasil, muitas memórias foram reveladas e trazidas aos 

olhos de estudos e da imprensa. Contudo, o trabalho memorialístico e dever histórico 

continuam. Outros trabalhos foram e serão realizados, e todos terão sua contribuição para os 

estudos ditatoriais brasileiros. E no que tange aos espaços conquistados pela memória de 

mulheres, a busca é constante. As dificuldades em encontrar sujeitos históricos se tornam o 

maior empecilho. Porém, não quer dizer que as mulheres não tiveram participação ativa e 

política nos anos de ditadura militar brasileira. Logo, a busca de “novas sujeitas” (sic) não 

cessa e o descobrimento de novas fontes nos permitirão avançar em novos estudos. 
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A “dádiva redentora”: a origem da cultura sisaleira na Bahia através da narrativa 

memorialística de José Ramos Filho 

 

CASSIANO FERREIRA NASCIMENTO

 

 

Introdução 

 

Os resultados de uma pesquisa histórica, apesar de todo rigor acadêmico exigido e dos 

procedimentos teórico-metodológicos tomados, são apresentados em forma de narrativa. Esse 

componente indissociável da História aproxima-a da literatura. Durante a escrita, na operação 

de selecionar os resquícios do passado, juntar elementos dispersos, desenvolver a análise e 

transpor para a linguagem, o pesquisador procura conferir um sentido para o que escreve; dar 

inteligibilidade. E, para tal, é criado um enredo, um modo peculiar de contar determinada 

história e que leve o leitor a compreendê-la; que desperte sentimentos diante do que é narrado 

(WHITE, 1994). Longe de querer negar a tentativa de aproximação e compromisso com a 

verdade; de questionar o status da narrativa histórica, isso ajuda a reconhecer que toda 

tentativa de reconstrução do passado é imbuída também de ficção. 

Ao reconhecer isso, outros tipos de narrativas que pretendam uma versão sobre o 

passado não podem ser completamente desprezados pelos historiadores. Referimo-nos aqui, 

mais especificamente, a textos de memorialistas; sujeitos que, por terem conhecimento de 

algum conjunto de episódios do passado, seja por terem vivido diretamente ou através da 

memória familiar, resolvem “perpetuá-lo” com a escrita.  

Por conta da pretensão de verdade contida nesse tipo de narrativa é colocado um 

problema peculiar diante do historiador, pois ele é uma representação do passado. E apesar de 

não se identificar com o discurso histórico, já que desprovido dos rigores teórico-

metodológicos da disciplina,  eles se aproximam (VASCONCELOS, 2011). Assim, qual seria 

a melhor maneira de trabalhar com memorialistas na reconstrução do passado? Discordando 

daqueles que veem a aproximação entre história e literatura perigosa, que reservam aos textos 

literários um lugar apenas de documento, pretendemos aqui colocá-los num outro patamar, 

tomando-os como uma possível versão sobre o passado, imaginada talvez, mas presa às suas 

                                                           

 Graduado em Licenciatura plena em História pela Universidade do Estado da Bahia. Mestrando no Programa 

de Pós-Graduação em História Regional e Local pela mesma instituição. 
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condições de possibilidade; tomaremos como um referente, salvaguardando a sua autonomia, 

porém, problematizando a sua elaboração, transformando-o em fonte histórica e, com o 

auxílio de outros registros, ampliar as possibilidades de reconstrução do passado.  

 

A obra de José Ramos Filho 

 

Uma das narrativas mais minuciosas sobre o processo de introdução do sisal na Bahia 

é a de José Ramos Filho. Oriundo de família ligada ao comércio da fibra
177

 de sisal na cidade 

de Valente
178

, ainda na década de 1960, o escritor se ocupou em redigir um livro que contasse 

como o sisal chegou até sua região. Sob o título “Sisal: sua história entre nós”, o livro foi 

publicado originalmente em 1965, abordando desde a chegada do sisal ao Brasil, à Bahia, até 

o seu desenvolvimento enquanto atividade econômica. 

Na breve introdução, onde o autor esclarece o intuito da obra e quais os seus 

propósitos, já podemos assinalar traços significativos para nossa análise. Segundo ele, o livro 

 
[...] é fruto de um sentimento irreprimível, do desejo de transmitir a todos os que se 

interessam pelo sisal, cuja grande maioria certamente desconhece a “sua história 

entre nós” na origem e desenrolar do seu desenvolvimento, como cultura de fato, os 

lances que compõem a sua trajetória histórica com a autenticidade fundamentada 

em testemunho local, concreto e incontestável (RAMOS FILHO, 1965: p. 09). 

  

No fragmento, o autor centraliza a importância que atribui ao sisal, de tal modo que 

acredita ser necessário àqueles que também têm interesse por essa cultura o conhecimento de 

sua história, pois certamente a desconhecem. Demonstrando grande preocupação com 

“autenticidade”, com a verdade histórica que seria garantida pelo “testemunho local”, que 

dariam suporte para uma escrita “incontestável”, exprime também o desejo, a vontade 

exacerbada que o leva a escrever. Mas, o que a tornaria tão forte?  

 O período compreendido entre o final da década de 1950 e início da década seguinte 

foi bastante significativo para a produção do sisal baiano, pois assinala o auge da cultura do 

sisal (NASCIMENTO, 2003). Além de encontrar uma crescente absorção no mercado 

externo, rendia às famílias que se dedicavam ao seu comércio certo conforto (SIVA et. al., 

                                                           
177

 A fibra é o principal produto do sisal, que corresponde a apenas 5% da planta, e é muito utilizada pela 

indústria de fios e cordas naturais. 
178

 A cidade de Valente está situada a nordeste do estado da Bahia, distanciando-se da capital Salvador cerca de 

240 km. 
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1993). Os resultados faziam parte do incentivo do governo, que ainda na década de 1940 

implantou um banco de produção e distribuição de mudas na cidade de Feira de Santana e 

Nova Soure, para fomentar o plantio dessa cultura. Entretanto, como o próprio José Ramos 

assinala, a experiência demonstrou que a planta não se desenvolvia em quaisquer condições.  

 
A experiência do “campo experimental” de Feira de Santana muito tempo depois 

organizado, já com sementes daqui transportadas, demonstrou que a lavoura do 

sisal não se desenvolve satisfatoriamente em toda e qualquer zona ou gleba, devido 

a tais condições se fazer algures (RAMOS FILHO, 1965: p. 12).  

 

 A planta necessitaria de condições específicas para alcançar um pleno 

desenvolvimento e, como já era do seu conhecimento, isso remetia a áreas de clima semiárido 

e com baixo índice pluviométrico, característico das áreas situadas a nordeste do estado da 

Bahia, conforme se vê no mapa. 

Figura I: Municípios da região sisaleira da Bahia 

 

Fonte: SANTOS, E. M. C. et. al. A precarização do trabalho rural no 

processo produtivo do sisal: a informalidade e o silêncio dos inocentes. 

XI Jornada do Trabalho, João Pessoa, 2010. 
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A afirmação do autor não era vaga, afinal, há mais de duas décadas o sisal já era 

plantado nessa região
179

. Segundo escreve, ainda em 1910 mudas de sisal foram recebidas e 

plantadas na então Vila de Santa Luzia
180

 por um “velho professor” chamado José Barros – é 

interessante assinalar a preocupação do mesmo com nomes e datas. Por se tratar de uma 

planta exótica, afinal oriunda do México
181

, ao alcançar a fase adulta ela se destacava em 

meio às outras, sobretudo em relação ao “gravatá”, espécie de agave muito utilizada pela 

população local para cercar as propriedades. 

  
A planta crescera bela e vigorosa, ostentando ao extremo de cada folha um sólido e 

penetrante ‘ferrão’. A todos surpreendia o seu imponente aspecto portando 

características que a distinguia das outras espécies análogas da região, os 

conhecidos gravatás (RAMOS FILHO, 1965: p. 12). 

 

Aqui o autor busca descrever as características da planta, tal qual seria essa primeira 

muda plantada nas proximidades. Mas, não se restringe a isso, lança mão de palavras que a 

enobrecem: “vigorosa”, “imponente”. Características tais que teriam deixado os moradores 

surpresos. Entretanto, o seu uso inicial, como o próprio autor reconhece, foi para cercar 

propriedades, em vista dos espinhos que a planta carrega em cada extremidade das folhas. 

 

Assim foi aqui estabelecida a primeira semente de sisal, embora como é óbvio os 

seus promotores  ignorassem do potencial de riqueza que estavam a introduzir entre 

nós, e sequer soubessem da denominação daquele vegetal. Era sem dúvidas a 

“agave rígida sisalana” que estavam a disseminar providencialmente por esses 

ressequidos campos do nordeste (RAMOS FILHO, 1965: p.12). 

 

Podemos verificar a aproximação de pólos opostos: uma planta com grande potencial 

de riqueza ainda a ser descoberto pela população e os campos secos do nordeste, que ao 

contrário, já eram bastante conhecidos. A narrativa é expressamente teleológica, e a trama 

conduz o leitor a fazer óbvio o entendimento de que bastava o desenvolvimento da cultura do 

sisal para que os problemas de natureza econômica fossem resolvidos. E isto, como assinala, 

começou de forma “inconsciente”; os primeiros agricultores, ao plantarem o agave, estavam 

tomando uma medida importante para mudar o porvir do lugar, apesar de não saberem disso.  

 

Pacífico, recém-estabelecido como proprietário agrícola em Valente e cujo sítio 

limítrofe com a fazenda Baixa, já por volta de 1919 recolhe desta certa quantidade 

                                                           
179

 José Ramos não fala sobre as características biológicas da planta, que seriam esclarecedoras acerca dessa fácil 

adaptação em lugares secos. A planta é uma semi-xerófila, e por isso necessita de sol e clima quente para se 

desenvolver, além de apresentar grande resistência a períodos de estiagem. Ver: MARQUES, Nonato. O Sisal na 

Bahia. V Convenção Regional do Sisal, Salvador-Bahia, 1978. 
180

 Atual cidade de Santaluz, distante 26 km de Valente. 
181

 A Agave Sisalana ou sisal, é uma planta oriunda da província de Yucatán, no México, e foi trazida para o 

Brasil no início do século passado.  
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de mudas de sisal, pois que aquela altura já havia, a primitiva, reproduzido muitos 

dêsses rebentos oferecendo ali a visão de uma próle (família) que se difundia como 

dádiva redentora. Ali se continha a predestinação alviçareira para uma região 

sucessivamente castigada pelos rigores climatéricos, embora ninguém de tal 

suspeitasse (RAMOS FILHO, 1965: p.13).  

 

José Ramos refere-se novamente a essa primeira muda plantada, que tão esplêndida 

teria crescido e agora originava “descendentes”, compondo uma família. A capacidade natural 

de reprodução da planta, ao ser descrita pelo memorialista, assume uma outra conotação: 

utilizando uma metáfora, o autor desloca-a para algo advindo do imaginário. A reprodução 

aparece como um acontecimento milagroso; é tratado como uma ação libertadora que viria 

para acalentar o sofrimento da população de sua região. Mas, não por mero acaso: tratava-se 

de uma “predestinação”. Seu olhar do presente lançado sobre o passado o fez inscrever no 

tempo a determinação do porvir: a narrativa, ao tempo em que busca descrever também 

institui e cria um novo campo de possibilidades. 

O texto assume um caráter messiânico; é impressa a certeza de mudança numa região 

que constantemente sofria com as secas. Aparentemente o autor faz alusão à religiosidade: tal 

qual a certeza da chegada de Cristo para conduzir seu povo para à salvação, o sisal chegara 

para conduzir a população sofrida do nordeste para tempos promissores, embora naquele 

período ninguém tivesse conhecimento disso. 

No estado da Paraíba, mais especificamente na região dos Cariris Velhos, o sisal foi 

introduzido em período próximo ao ocorrido na da Bahia. Mariângela de Vasconcelos Nunes, 

analisando esse processo, detectou que “as narrativas que tratam do assunto na historiografia 

local conferem ao sisal um caráter revelador e quase apocalíptico: no princípio, a indiferença; 

depois, o êxito da redenção” (NUNES, 1997: p. 49). Assim, nesse outro estado, as narrativas 

sobre o sisal parecem ter adquirido significados semelhantes ao descrito por José Ramos. 

Partindo de um desinteresse inicial lá, ou um desconhecimento da potencialidade da planta 

por aqui, o futuro teria se desenhando de igual maneira nos dois casos, e a planta, considerada 

uma redentora. 

Essas narrativas destacadas por Nunes, assim como a de José Ramos que ora 

analisamos, tomam a seca como referência para julgar a planta como uma redentora. Esse 

fenômeno climático que periodicamente acometia a região permeia todo o texto, sob formas 

diversas, ininterruptamente. A descrição que José Ramos busca estabelecer sobre o lugar 

pratica-o, transforma-o num espaço: o caráter icônico da linguagem direciona o leitor a 

construir uma imagem mental que por mais variável que seja, encontra-se indissociável de 

significados atribuídos à falta de chuvas. 
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Certamente, o memorialista introjetou o poderoso discurso da seca, que começou a ser 

construído ainda no início do século passado e utilizado extensamente pelos representantes 

políticos dos chamados sertões nordestino a partir da década de 1930, para angariar verbas do 

governo federal. Seu sentido foi deslocado para um lugar central, de onde emanariam todos os 

problemas desse dito lugar (ALBUQUERQUE JR, 2009). Dessa forma, com seus efeitos 

naturalizados, a seca fomentou um discurso de vitimização, onde um lugar, por suas 

condições naturais, estaria fadado à miséria.  Por isso, escrever sobre o sisal era contar uma 

história “(...) tão cheia de sentido humano, que é a da cultura que promoveu o resgate da 

pobreza extrema de nossa gente” (RAMOS FILHO, 1965: p. 18). Em vista disso, não seria 

exagero, a nosso ver, afirmar que alguns dos significados que adquiriu a cultura do sisal e que 

são emitidos pela narrativa de José Ramos, parecem ter como condição de possibilidade esse 

discurso sobre as secas.  

Contudo, o potencial econômico e o consequente “resgate da pobreza”, tão aludidos 

pelo autor, só seria alcançado a partir da década de 1940. Isso por conta da impossibilidade 

técnica de se extrair a fibra da planta, que segundo ele se dava por meio de uma caldeira a 

vapor, o que demandava grande quantidade de água, algo que a cidade não dispunha no 

período
182

. Isso explica o seu interesse em dedicar metade de sua obra para narrar a 

construção do Açude Federal de Valente. Nessa parte, especificamente, o autor faz uso de 

informações contidas em telegramas que teriam sido trocados entre lideranças locais, 

estaduais e federais, entre os anos 1919 e 1939, ano em que a obra foi concluída.  

 
Concluiu-se em 1939 e, fato surpreendente, quase não havia tempo de ser retirado o 

que restava de material e acessórios utilizados nos trabalhos, jazentes na sua bacia 

hidráulica! Abundantes chuvas  que há muito não se verificavam precipitaram-se 

repentinamente armazenando apreciável quantidade de água, como a consagrar a 

realização que iria projetar Valente na senda de um porvir esplêndido (RAMOS 

FILHO, 1965: p.18-19). 

 

Ficção e realidade parecem se estreitar ainda mais nesse ponto. O enredo criado pela 

narrativa de José Ramos organiza elementos distintos e dá-lhes harmonia; uni-os, como se 

eles se relacionassem. As chuvas, abundantes, aparecem como mérito à ação humana de 

construção do açude; a abençoar os esforços daqueles que tanto teriam lutado pela idealização 

da obra – em especial o seu pai, que enviou diversas das correspondências que menciona no 
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 Apesar do autor não citar, nesse período também existia um objeto manual chamado “farraxo” que servia para 

extrair a fibra, apesar de ter uma produção muito baixa em relação às usinas, geralmente utilizada por pequenos 

produtores.  
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livro. Estaria assim cumprida a última etapa para que a cidade pudesse alcançar seu pleno 

desenvolvimento. 

  
A Velha caldeira barulhenta e resfolegante, movimentando quatro enormes 

desfibradeiras de mais de um metro de diâmetro, realizava o extraordinário feito. 

Toneladas de fibras foram extraídas, enquanto a água, abundante, desempenhava a 

sua indispensável contribuição naquele trabalho. Era o resultado de uma luta 

dramática e desafiadora que afinal promovia a arrancada de um povo para um 

destino novo e triunfal (RAMOS FILHO, 1965: p.20). 

 

O autor não se inibe de lançar mão de expressões para engrandecer o feito realizado 

naquele período; enfatiza dificuldades, impasses; etapas a serem “vencidas”. Com isso, tenta 

centralizar a luta, a coragem, a sabedoria de homens comuns para a construção de um futuro 

promissor para o lugar; “triunfal”, como afirma. Talvez, por introjetar o estereótipo do 

sertanejo forte presente na obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha, ou mais possivelmente, 

tomando uma referência mais próxima, aludindo ao boi valente que teria dado origem ao 

nome da cidade
183

. Aliás, esta só foi elevada à categoria de cidade em 1958, desmembrando-

se de Conceição do Coité e, supostamente, isso só foi possível graças ao desenvolvimento da 

cultura sisaleira (NASCIMENTO, 2003).  

 

 

Considerações finais 

 

No Censo Agrícola realizado pelo IBGE em 1960, a Bahia foi apontada como o maior 

produtor nacional da fibra de sisal, ultrapassando o estado da Paraíba, até então maior 

produtor. De toda a produção estadual, mais de setenta e nove por cento se deviam a Valente 

– maior produtora nacional – e as vizinhas cidades de Santaluz e Conceição do Coité
184

. Esse 

fato provavelmente incidiu de forma significativa sobre o pensamento de José Ramos, 

personificando esse discurso sobre o sisal, como uma “dádiva redentora”. 

 

 

 

                                                           
183

 A origem do nome “Valente” estaria relacionada a um boi muito bravo que não teria aceitado viver preso e 

numa ocasião em que era transportado por vaqueiros se desprendeu do restante da boiada Após inúmeras 

tentativas de captura, o boi caiu dentro de um caldeirão e morreu afogado.  
184

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agrícola de 1960: Bahia. Rio de Janeiro, GB, 

1969, v. II, Tomo VIII, 2ª parte. (7º Recenceamento Geral do Brasil). 
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Tabela II: Produção municipal de Agave (1960) 

Cidade Agave (t) 

PRODUÇÃO  

ESTADUAL (BA) 

1.187.684 

Valente  369.791 

Conceição do Coité  303.832 

Santaluz  268.983 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agrícola de 

1960: Bahia. Rio de Janeiro, GB, 1969, v. II, Tomo VIII, 2ª parte. (7º 

Recenseamento Geral do Brasil). 

Assim, a narrativa memorialista parte de um referente real, e busca com ele manter 

uma relação; quer representar o passado. Baseia-se em lembranças pessoais ou testemunho de 

terceiros. Nesse sentido, opera com a memória e ao buscar reconstituir lembranças, estabelece 

também esquecimentos. Isso, evidentemente, com o olhar do presente, a partir de sua 

condição histórica, de seu lugar social: compõe uma seleção embrenhada de subjetividade.  

Desse modo, sua narrativa é organizada de acordo com o objetivo que pretende; para 

além de tentar contar como “realmente” aconteceu, o autor estabelece uma história em que o 

sisal aparece com uma predisposição natural a adaptar-se à região. Ele reelabora o passado no 

presente, de modo a conferir àquele uma trajetória que já estaria definida: o plantio e 

comercialização do sisal com seu percurso no tempo já traçado – efeito de sua escrita 

teleológica –, salvaria os habitantes da região onde morava. 

Mas, sua pretensão é de contar essa história a seus pares; lembrar a origem do sisal 

àqueles que por ele têm algum interesse. Nesse sentido, sua história não pode ser entendida 

apenas como uma ficção que destoa completamente da realidade, visto a vontade de verdade 

assinala um compartilhamento de ideia com seus possíveis leitores. Porém, um dos silêncios 

instituídos pela sua narrativa é do trabalho árduo e perigoso de extração da fibra, que 

possibilitou esse destino “triunfal” da cidade de Valente, sobretudo no período em que 

escreve, quando já estavam em uso os motores a diesel chamados de “paraibana”
185

. Além de 

                                                           
185

 Nome genérico atribuído às máquinas de base móvel oriundas do estado da Paraíba utilizadas para extrair a 

fibra das plantas. Em 1984, a FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho) publicou os resultados de sua pesquisa sobre os riscos dessa máquina, descrevendo-a como 

“rudimentar, desprovida de qualquer tipo de proteção”. Ver: FUNDACENTRO. Dispositivo de proteção poderá 

prevenir graves acidentes na descorticagem do sisal. Atualidades em prevenção de acidentes. v. 15, n. 172, abr, 

1984, p. 02-04. 
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responsáveis pelo aumento da produção de sisal, essas máquinas mutilaram dedos, mãos, e 

braços de dezenas de trabalhadores, que certamente levaram a produção de outros significados 

sobre a cultura do sisal
186

. 
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Olhares sobre a vida e a morte de Osvaldo Requião: 

História e memória de um espírita 

 

CHABLIK DE OLIVEIRA MORGADO 

 

 

O presente texto tem o objetivo de analisar as memórias tecidas sobre Osvaldo 

Requião (1908-1966), advogado, professor e espírita, residente em Feira de Santana (BA) 

entre as décadas de 1940 a 1960, tendo como referência o seu falecimento. Os relatos sobre 

Requião serão tomados como memórias escritas, uma vez que o documento escrito é outra 

forma de memória vinculada à escrita (LE GOFF: 1996, p.233).  

Serão analisados os relatos de J. Magno (Joel Magno) e Helder Alencar, escritos, 

respectivamente, em 1966 e 1969, observando como constroem seus relatos (tomados como 

memórias escritas), ponto de partida, silêncios presentes na fala de um dos autores, o contexto 

em que escrevem, bem como os termos que utilizam para designar Osvaldo Requião. No 

esteio dessa discussão, o conceito de trajetória, de Pierre Bourdieu, será utilizado como 

ferramenta para analisar a relação entre memória e relato biográfico. 

 

 

As arestas da memória e o relato biográfico 

 

 

Em 30 de setembro de 1966, J. Magno, no programa de rádio “Atrações J. Magno”, 

comunicou aos ouvintes na Rádio Sociedade de Feira de Santana a morte do Dr. Osvaldo 

Pinheiro Requião. Em 27 de setembro de 1969, na edição de segunda-feira do Jornal Folha do 

Norte, Requião seria publicamente lembrado, dessa vez por Helder Alencar. A morte de 

Requião não era mais uma morte que ficava circunscrita ao contexto da própria família, 

anônima ou silenciado no ambiente doméstico, mas sendo registrado na memória da cidade, 

marcado pelos relatos de J. Magno e Helder Alencar – ao menos para um segmento da 

população feirense.  

As memórias podem ser transmitidas de várias formas, como por exemplo: tradição 

oral, relato escrito, iconografia, audiovisual etc. Tais formas são modos pelos quais as 

lembranças se organizam e são transmitidas, todavia (...) esses relatos não são atos inocentes 

                                                           

 Universidade Estadual de Feira de Santana. Mestrando em História. Bolsista CAPES.  
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da memória, mas antes tentativas de convencer, formar a memória de outrem. (BURKE: 2000, 

p.69).  

A memória pode ser tomada como qualquer outra fonte histórica a partir de uma 

compreensão crítica na sua análise, sendo assim, precisa-se levar em conta rearranjos dos 

próprios depoentes, bem como coerções muitas vezes indiretas de grupos sociais e as 

apropriações (individuais e coletivas). 

De acordo com Maurice Halbwachs, segundo Peter Burke, “(...) são os indivíduos que 

lembram (...), mas são os grupos sociais que determinam o que é ‘memorável’, e também 

como será lembrando (...)” (BURKE: 2000, p.70). Todavia, as memórias não são apropriadas 

da mesma maneira pelos indivíduos e grupos sociais, uma vez que podem ser ressignificadas.  

Tanto o relato de Joel Magno quanto o de Helder Alencar são de fundamental 

importância para se pensar a chamada “história social do lembrar” tendo em vista o caráter 

seletivo da memória social atentando para o fato de que “(...) precisamos identificar os 

princípios de seleção e observar como eles variam de lugar para lugar, ou de um grupo para 

outro, e como mudam com o passar do tempo (...)” (BURKE: 1999, p.72).  

De acordo com Peter Burke “em vista da multiplicidade de identidades sociais, e da 

coexistência de memórias concorrentes (...) é proveitoso pensar (...) sobre os usos das 

memórias por diferentes grupos sociais, que talvez também tenham diferentes visões do que é 

importante ou ‘digno de memória’” (BURKE: 2000, p.83). Portanto, as memórias são 

processos portadores da visão de quem as produz, mas também de quem as recebe, sendo 

também objetivo de disputa para a configuração de “versão oficial” dos fatos. 

No que diz respeito à lembrança sobre um indivíduo, é necessário observar a questão 

da “ilusão biográfica” (BOURDIEU: 2006), ou seja, o fato de que os relatos biográficos e 

autobiográficos, em sua maior parte, estabelecem em sua narrativa uma sequência lógica de 

encadeamento de fatos orientada para um sentido, sem que se leve em conta as escolhas que 

foram feitas, por exemplo. É nesse sentido que Pierre Bourdieu chama a atenção para o 

conceito de trajetória, “(...) como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo 

agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a 

incessantes transformações (...)” (BOURDIEU: 2006, p.189).  

Ainda que se possa se perceber que as memórias têm instâncias que passam dos 

indivíduos que lembram ao grupo social, é preciso ficar ciente de que no caso dos relatos 

biográficos, por exemplo, que os processos de seleção variam conforme o interesse seja do 

grupo ou do próprio indivíduo que rememora.  
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As memórias e o espírita  

 

 

Osvaldo Requião ainda passaria por muitas cidades da Bahia até se estabelecer 

definitivamente em Feira de Santana. Osvaldo Pinheiro Requião morou em Feira de Santana 

entre os anos de 1949 a 1966, em face do exercício de sua atividade como promotor de justiça 

na cidade, além disso, lecionou a disciplina Português no Ginásio Santanópolis e no Ginásio 

Estadual de Feira de Santana. 

Quando chegou à cidade, o Espiritismo dava seus primeiros passos para se estabelecer 

na cidade na década de 1930; por volta de 1936, Deraldo e Adalgiza de Carvalho fundam o 

primeiro centro espírita: o Paz dos Sofredores. Centro Jesus de Nazaré foi fundado, por sua 

vez, 1942, que funcionava num espaço próprio para as reuniões espíritas realizadas na cidade 

e que recebia também adeptos da doutrina de Kardec de outras localidades. Em face do 

crescimento de adeptos da doutrina espírita na cidade, foi fundada a Sociedade de Estudos 

Espíritas Feirenses em 1950 (ARAÚJO: 2009, p.43-44).   

Conforme José Fernando S. Araújo, o estabelecimento do Espiritismo em Feira de 

Santana se deu através de pessoas pertencentes às classes média e alta, sendo que tais pessoas 

eram ligadas ao comércio, a exemplo de José Pereira Mascarenhas, Anísio Alves Paixão e 

José Pataro (vinculados com a fundação do Paz dos Sofredores) e Olegário Bispo Almeida 

(ligado ao surgimento do Centro Espírita Jesus de Nazaré). 

Por meio de um segmento da elite comercial da cidade de Feira de Santana, o 

Espiritismo foi introduzido na cidade formando os principais centros espíritas – citados 

acima. De acordo com Araújo, “(...) a composição daqueles que projetaram o Espiritismo na 

cidade, é basicamente de médios e grandes comerciantes, funcionários públicos e 

profissionais liberais. Pessoas conhecidas dentro do espaço urbano e comercial da cidade (...)” 

(ARAUJO: 2009, p.45). Requião era uma dessas pessoas, ao mesmo tempo em que pertencia 

a esse segmento da elite feirense, também participara de uma minoria religiosa na cidade de 

Feira de Santana.  

Nascido na cidade de Alagoinhas (BA), em 19 de setembro de 1908, Osvaldo Pinheiro 

Requião cresceu em um lar que não era tradicionalmente católico: seu pai, Aristides Pinheiro 

Requião, era um protestante da Igreja Batista, e sua mãe, Maria Pureza Requião, era uma 

espírita kardecista. Sua conversão a doutrina espírita ocorreu entre seus 23 a 26 anos.  Não se 

pode afirmar que a sua conversão ao Espiritismo se deu devido à influência de sua mãe, uma 

vez que o grupo religioso que aderiu foi uma das possibilidades que foi mapeada por meio das 
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fontes, pois ainda cabia a escolha de não se tornar adepto de nenhum das crenças que seus 

pais professavam.  

Na capital do Estado, fez o curso colegial – inicialmente no Ginásio Ipiranga e, em 

seguida foi transferido para o Colégio Carneiro Ribeiro. Seguindo uma das carreiras postas 

socialmente para os homens, sobretudo, para os filhos das chamadas elites, Requião presta 

exame vestibular na Faculdade de Direito da Bahia, em 14 de março de 1930, sendo 

aprovado. Com essa formação, Requião exerceria a função de promotor de justiça nas 

diversas cidades que passou até o fim da sua vida, porém somaria a essa outras como a de 

professor.  

É na ocasião de sua morte que aparece um dos primeiros relatos sobre Osvaldo 

Requião, realizado por Joel Magno.  

 

Morreu, hoje, às primeiras horas, o Ilustre Professor, OSVALDO REQUIÃO (...) 

tinha sempre consigo, para alguém que o procurasse, uma palavra amiga, sensata e 

confortadora. No Colégio, agia mais como amigo, do que Mestre. Suas lições eram 

compreendidas facilmente e os alunos as recebiam c/ o máximo prazer. Justiça, 

acima de tudo, êle fazia (...) Embora na Promotoria, não nasceu para acusar 

ninguém. Exercia a sua profissão dentro da Lei, da Justiça e do respeito ao ser 

humano. Quando deixava a Tribuna, era abraçado por todos, até mesmo por 

aquêles que, alí, não tiveram a sorte de tê-lo em sua defesa (....) Um chefe de família 

exemplar, dedicado e sem maculas (...) Neste instante cruciante, todos choram, 

espôsa, filhos, amigos e alunos. E os seus Netinhos, também. Saudade, Dor, 

Lágrimas e Desolação é o que resta em uma casa que perde a sua cumeeira, o seu 

sustentáculo inesquecível (...) Saíste de nosso meio material, mas continuas 

espiritualmente vivo no coração de todos nós. Vai um homem – Fica um nome 

(MAGNO: 1966) 

  

 

No fragmento acima, J. Magno constrói um relato biográfico de adjetivo de Osvaldo 

Requião, ou seja, laudatório, não poupando elogios para destacar as qualidades do professor e 

promotor de justiça. O relato registra a atmosfera familiar diante da morte de Requião, 

destacando a figura de “chefe de família exemplar” e o fato de que “uma casa que perde a sua 

cumeeira, o sustentáculo inesquecível”, sendo que todas as características evocadas 

convergem para a figura patriarcal de Osvaldo Requião. 

A família é representada por uma lógica paternalista, tal fato se relaciona não somente 

com questões econômicas, mas também culturais, uma vez que o homem é colocado como o 

provedor afetivo da família – ainda que na década de 1960 a questão do modelo tradicional de 

família, bem como o papel desempenhado por cada um dos consortes na relação familiar, 

tenha sido uma questão de grande debate no período (RODRIGUES: 2007).  
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Helder Alencar, que ocupou o espaço no Folha do Norte antes destinado a coluna de 

Requião, por sua vez, prestar uma homenagem traçando um retrato substantivo do amigo, 

como se percebe no fragmento abaixo: 

 

Menino ainda, ao ingressar no curso colegial, aprendemos a admirar um grande 

homem, a refletir e a considerar uma das maiores personalidades que a Feira de 

Santana já conheceu [...] Os moços de Feira de Santana muito devem a Oswaldo 

Requião. Ele professor e amigo, mestre e conselheiro [...] Na justiça, também, teve 

atuação destacada e segura. Ser justo foi uma das características da sua vida, de 

uma vida, toda ela voltada para o bem comum. 

Poeta, ensaísta, jornalista, conferencista, professor, homem de letras, promotor 

público, Oswaldo Requião possuía uma versátil inteligência, que o tornava grande 

em tôdas as atividades que exerceu [...] Com o pseudônimo de Alonso de Miraval 

escreveu neste jornal [...] a respeito de um assunto que foi uma das maiores paixões 

de sua vida: a religião espírita [...] Agora, no terceiro aniversário da sua morte, 

prestamos esta homenagem a Oswaldo Requião [...]  Vidas como a de 

Osvaldo Requião não se apagam com a morte. O seu nome permanece lembrado 

com admiração na mente de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-

lo(ALENCAR: 1969  

 

 

O relato privilegia a figura pública enfatizando as diversas ocupações que Osvaldo 

Requião exerceu na cidade de Feira de Santana: “poeta, ensaísta, jornalista, conferencista, 

professor, homem de letras, promotor público”. Dentre as atividades que ocupou grande parte 

da sua vida, em Feira de Santana, cabe destacar a sua colaboração no Jornal Folha do Norte 

De acordo com Graziela Santos 

 

Uma das seções mais duradouras na Folha do Norte foi “À vol d’oiseau”, escrita 

por Alonso de Miraval. Esta seção teve a sua primeira publicação em 03 de janeiro 

de 1953 e a última em 31 de dezembro de 1962, totalizando 159 textos, entre 

crônicas, artigos, ensaios, contos, cartas e poemas. Com esse título de gosto 

parnasiano, a seção localizou-se na primeira página do jornal na grande maioria 

das vezes (SANTOS: 2008, p.54) 

 

A coluna escrita no Jornal Folha do Norte por Requião era predominantemente voltada 

para a divulgação da doutrina espírita em Feira de Santana – ainda que também tenha se 

dedicado a outros temas –, tal fato é de considerável relevância uma vez que o periódico, 

apesar de não ser religioso, possuía um viés católico.   

A menção explícita ao Espiritismo é algo marcante na fala de Helder Alencar, ao 

afirmar que “com o pseudônimo de Alonso de Miraval escreveu neste jornal [...] a respeito de 

um assunto que foi uma das maiores paixões de sua vida: a religião espírita (...)” em 

contraponto ao que coloca Joel Magno “(...) saíste de nosso meio material, mas continuas 

espiritualmente vivo no coração de todos nós (...)”.   
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A menção à doutrina espírita se deve ao fato dos veículos que mediam a fala tanto de 

Alencar quanto de Magno. Enquanto o primeiro utiliza como veículo um periódico secular, o 

Folha do Norte, o segundo utiliza uma rádio católica. A rádio Sociedade de Feira de Santana 

foi fundada em 1948, sendo dirigida por Frades Capuchinhos, sendo voltada (ainda hoje) para 

o público católico (ALMEIDA: 2006, p.135). Cabe ressaltar, porém, que o programa 

apresentado por J. Magno era um show de variedades e de calouros destinado para o público 

em geral da cidade, mas ainda assim era um programa numa rádio católica.  

Os embates entre católicos e espíritas existiram desde a codificação da doutrina por 

Kardec e se fizeram presentes também na cidade de Feira de Santana, alguns envolvendo o 

próprio Osvaldo Requião nas páginas do jornal Folha do Norte. Tal fato é de fundamental 

importância para se localizar as falas dos sujeitos ao lembrar Requião e para se discutir a 

presença espírita na cidade.   

Uma das polêmicas que Osvaldo Requião se envolve foi sobre a questão do ensino, 

conforme José Fernando Araújo na série de artigos que tiveram início no dia 10 de junho de 

1961, o professor  

 

(...) contestava o ensino religioso católico da maioria das escolas, que feriam a 

escolha e conduta religiosa das crianças pelos pais, sem mesmo os pais perceberem. 

O autor ressaltava a importância de os pais buscarem o direito do ensinamento 

religioso do filho fosse norteado à sua maneira e não a mera ordenação 

conservadora e/ou tradicional do catolicismo (ARAUJO: 2009, p.55) 

 

 

De acordo com Araújo, a publicação do texto de Requião contestando a autoridade 

católica no ensino religioso gerou uma resposta por parte do Frei Joaquim O. F. M., que 

publicou em 08 e 22 de julho de 1961 a série “Um mundo melhor através do Catecismo”, no 

qual não só rebate “acusações”, mas também tece observações ácidas sobre o Espiritismo.  

Para além da questão do ensino, o embate é travado no plano da religião e demonstra os 

conflitos existentes entre católicos e espíritas em Feira de Santana. 

Pode-se observar que nas memórias analisadas,  a trajetória biográfica de Osvaldo 

Requião é colocado com um roteiro pautado numa lógica progressiva, ainda que apresente 

diferenças no que diz respeito à forma como é lembrado o sujeito. A tarefa de discutir as 

escolhas, incertezas e hesitações na trajetória de Osvaldo Requião é algo que não se pode 

perder de vista – mesmo sendo uma tarefa árdua.  
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Considerações finais 

 

J. Magno ao comunicar a morte de Requião na Rádio Sociedade de Feira de Santana 

traz um relato adjetivo, ou seja, laudatório sobre o colega destacando o grandioso homem que 

foi nas diversas atividades que exerceu; Helder Alencar, por sua vez, traça um relato 

substantivo, uma vez que constrói um relato “do berço ao túmulo” (BORGES: 2005, p.207), 

ou seja, faz um breve panorama biográfico – sem perder de vista os adjetivos. Nos dois relatos 

a diferença marcante foi à referência ao Espiritismo, fato esse que permite discutir os conflitos 

no campo religioso feirense.  

Apesar das especificidades do relato de cada um, a questão do “esquema” (BURKE: 

2000, p.76-77) no qual a memória é montada, a narrativa se espelha no perfil dos “grandes 

homens”. Seja como chefe de família ou como cidadão espírita, Magno e Alencar procuram 

ressaltar a importância de Requião no contexto da cidade de Feira de Santan.  

Por meios dos relatos analisados também é possível lançar um olhar sobre a história do 

Espiritismo em Feira de Santana, observando as blindagens sociais no que tange a questão da 

religião, sendo esse um ponto marcante na construção dos dois relatos, seja por sua ausência 

ou presença. Além disso, o papel da autonomia do indivíduo no meio social é uma questão 

fundamental para o debate nas análises em História. 
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As práxis coronelísticas no sul da Bahia: 

coronéis do cacau e a busca pela riqueza e poder. 

 

GABRIEL JOSÉ BRANDÃO DE SOUZA

 

 

As relações coronelísticas nas primeiras décadas do século XX permeiam a 

problemática de estudo de diversos historiadores. Como principais referências, destacamos os 

trabalhos de Vitor Nunes Leal, Eul Soo Pang, Gustavo Fálcon e Raymundo Faoro, que de 

forma significativa influenciaram uma nova leva de historiadores e pesquisadores sobre as 

práticas coronelísticas e as relações de poder das classes dominantes latifundiárias do 

referente período.  

No entanto, quando pensamos do ponto de vista historiográfico e sob uma nova 

perspectiva de abordagem, de tendência mais regional, torna-se perceptível nas análises das 

pesquisas elaboradas posteriormente a Leal, Faoro, Fálcon e Pang, que estes acabaram por 

elaborar grandes modelos explicativos sobre o coronelismo, centrados em determinadas 

regiões, modelos estes que acabaram sendo aplicados para explicar o fenômeno em todo o 

país, sem que fossem consideradas as possíveis diferenças locais.  

Percebemos que muitas das produções historiográficas seguiram fielmente as ideias 

dos autores supracitados. De fato, esses autores abriram uma vereda para estudos sobre as 

relações coronelísticas, contudo, cabe aos pesquisadores posteriores complementarem esses 

estudos considerados clássicos com novas pesquisas que contemplem as perspectivas de cada 

região. Todavia, compreendemos que muitas das novas pesquisas não perceberam as 

dinâmicas e especificidades culturais e sociais do coronelismo nas diversas regiões, ou seja, 

criou-se um modelo explicativo utilizado para entender todas as localidades, de certa forma, 

de maneira genérica baseada nos trabalhos dos autores citados (CARVALHO, 2010). 

 Entretanto, nos últimos anos, uma leva de novos estudos acadêmicos vem dedicando-

se a repensar as relações de poder que envolviam os coronéis, tendo em vista às diversidades 

que cada região oferece nas suas dinâmicas sociais, ajudando-nos a compreender e refletir 

com mais consistência sobre esse fenômeno, trazendo novos pontos de vista e novas 

possibilidades de abordagem, à medida que se percebe as nuanças que giram em torno do 

poder local e suas relações como um todo. 

Na região de Ilhéus, escolhida como cenário e objeto da pesquisa em tela, que se 

encontra localizada na região sul da Bahia, tem sua vinculação na formação e identidade da 
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elite regional ao longo do século XX ao progresso advindo das lavouras de cacau. Diversas 

mudanças nas estruturas políticas e econômicas possibilitaram a ascensão de muitos 

comerciantes e lavradores de vários setores sociais e de origens econômicas diversas, 

surgindo assim uma elite composta por coronéis do cacau que conseguiram em um curto 

período de tempo construir imensas fortunas e tornar-se parte de uma estrutura política, que se 

baseava nas relações entre poderes local, regional e nacional. 

Segundo Mahony (2007), estudiosos da história desta região, tanto brasileiros quanto 

estrangeiros, já colocaram à prova partes dessa narrativa com pesquisas em história oral ou 

em arquivos, mas, ainda assim, continua sendo uma versão da história contada apenas por 

uma elite política e econômica. Seguindo sob essa perspectiva, compreendemos na região 

cacaueira um forte movimento de afirmação e criação de mitos históricos para elucidar o 

passado e justificar as práxis sobre o domínio da política do “poder local” exercido por uma 

minoria.  

Nesse sentido, temos a perspectiva de entender como as relações e os conflitos 

ocorreram entre os grupos formados por uma elite tradicional e os “novos ricos” na região 

cacaueira dentro do campo político, econômico e ideológico, objetivando compreender como 

estes conflitos e práticas estavam inseridos nas relações coronelísticas que marcaram a 

primeira república e, como a obtenção do apoio de diversos grupos econômicos seria 

estratégica para a manutenção do potentado no controle das possíveis alianças que este 

coronel poderia manter na política de âmbito estadual. Por fim, buscamos analisar as 

singularidades e particularidades engendradas nos discursos utilizados em torno desses 

conflitos e como forma de representatividade de um regime político. 

 

Entendendo o porquê dos conflitos: famílias aristocráticas x “novos-ricos” 

 

Em um contexto de mudanças econômicas e sociais derivadas do progresso advindo 

das plantações de cacau e do capital gerado pela sua produção, iniciou-se um processo de 

disputas entre as elites tradicionais e os chamados “novos-ricos”, dividindo assim a região em 

dois grupos antagônicos de cunho familiar: o primeiro formado por conservadores e liberais 

no império, que se tornaram federalistas e constitucionalistas na Primeira República, quando 

ocorreu o advento do coronelismo, enquanto conceito, e o segundo grupo cujo passado estava 

menos ligado ao Império, na medida em que se formara em tempos republicanos (RIBEIRO; 

2005). Nas palavras de Maria Isaura Pereira de Queiroz, o coronelismo surge como uma 
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forma política brasileira na Primeira República, contudo, suas práticas já remontam ao 

Império (QUEIROZ, 1975).  

O que de fato percebemos na passagem do Império para a República foi à 

continuidade de uma elite agrária detentora do poder político local, ou seja, acaba por persistir 

a figura dos coronéis. José Murilo de Carvalho no artigo denominado Metamorfoses do 

Coronel salienta que a ideia de coronel já remonta ao período colonial, no sentido da sua força 

política e da organização social. 

Entretanto, não se deve pensar que o Governo Federal perdeu o seu poder. Fausto 

pontua que o esfacelamento do poder central representaria um risco, com isso a União ficou 

com os impostos de importação, os direitos de criar bancos emissores de moeda, de organizar 

as forças armadas nacionais, etc. Outro papel que coube à União foi o poder de intervir em 

conflitos que ocorriam entre os estados para manter a ordem e a preservação da forma 

republicana federativa (FAUSTO, 1999).  

O princípio da constituição na prática acaba, de certa forma, não sendo exercido 

devido à política das oligarquias que procurava tirar certos proveitos na busca de utilizar o 

sistema político a seu favor. Distantes, os municípios tinham uma parcela ínfima nas rendas 

do Estado, com isso propiciando, cada vez mais, a intervenção do poder privado. Todavia, 

como as rendas eram concentradas no Estado, os municípios, mesmo possuindo certa 

autonomia, precisavam ter ligações com deputados estaduais, federais e senadores. Neste 

sentido, o poder privado revela certa fragilidade, mas ao receber as verbas públicas demonstra 

sua força em âmbito local. Segundo Janotti (1987), a intervenção do Federal no estado, 

também ocorreu de forma constante, sendo mais comum nos momentos eleitorais nos quais se 

decidia a divisão de poder entre os grupos oligárquicos, sendo que os grupos que apoiavam o 

governo tinham seus privilégios garantidos. Privilégios esses que estavam diretamente ligados 

aos processos de eleições. Entretanto, mesmo quando extinta a Guarda Nacional, pouco 

depois da proclamação da República, passou a persistir a denominação de coronel, passando a 

ser espontaneamente concedida pela população a todos aqueles que detinham força política e 

econômica.   

A chegada de Antônio Pessoa e seus correligionários ao poder municipal trazem uma 

nova perspectiva para a construção histórica da região. De origens diferentes da aristocracia 

local, os “novos-ricos” saíram das camadas da sociedade relativamente humildes, não 

possuindo os costumes e tradições inerentes à antiga elite. Entretanto, mesmo não sendo 

descendentes de famílias de destaque no cenário baiano, os mesmos não pertenciam às classes 

mais baixas como destaca Mahonny; 
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A maioria deles era alfabetizada [...] Em geral, suas famílias haviam sido donas de 

pequenas propriedades ou casas de comércio e, em alguns casos, até de alguns 

poucos escravos. Mas, se eles não eram completamente pobres antes de se tornarem 

ricos, quando comparamos suas trajetórias e experiências com as dos membros do 

grupo aristocrático, todos eles pareciam ter nascido pobres ou pelo menos sem 

muitos recursos. (MAHONNY, 2007:437).  

 

O fato de este novo grupo emergir financeiramente para a aristocracia não os colocava 

em uma situação de igualdade, quando pensamos no sentido de classe social, mesmo estando 

no padrão econômico semelhante ou até superior ao da elite tradicional. Para essa aristocracia, 

os hábitos e costumes dos “novos-ricos” demonstravam que esse grupo, apesar das riquezas 

adquiridas, não passava de um conjunto de lavradores caboclos ou mulatos e, na pior das 

hipóteses, ex-escravos arrogantes com dinheiro. Essa negação aos “novos-ricos” não se 

restringia à sociedade ilheense, visto que estendia-se também à sociedade soteropolitana, que 

mesmo passando por um período de turbulência na economia açucareira, via com desdém a 

ascensão dos “novos-ricos” cacauicultores. As relações entre esses dois grupos 

(aristocracia/novos-ricos) se restringiam ao setor econômico, no entanto, por vezes essas 

relações se estendiam para o âmbito social gerando tensões, haja vista que os “novos-ricos” 

nem sempre eram aceitos nos salões da aristocracia baiana. (MAHONNY, 2007:748). 

Na leitura de Ribeiro (2005) e Mahonny (2007), o que se evidencia é uma negação da 

aristocracia em reconhecer a importância dos “novos-ricos”. A ideia de associarem-se ao 

nome de forasteiros, descendentes de ex-escravos ou imigrantes que não tinham um 

sobrenome de prestígio não permitia a criação de uma identidade comum entre os dois grupos, 

o que acabou por gerar uma relação de ressentimentos e de consequentes conflitos entre 

ambos. A partir deste momento, os “novos-ricos”, tendo uma consciência da sua importância 

no cenário econômico baiano, passaram a reivindicar uma posição política que fizesse jus ao 

seu poder econômico. 

 

O poder local como meta. 

 

Percebendo o a importância de obter o comando do poder local, Pessoa e seus 

correligionários passaram a buscar o controle da prefeitura de Ilhéus. Ter a direção deste setor 

significava ampliar de forma considerável o seu poder político e consequentemente dos seus 

aliados. Com a eleição de J. J. Seabra em 1912 a governador do Estado, esse feito torna-se 

possível.  
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Mas de fato, qual seria a real importância em conseguir o comando da intendência? 

José Murilo de Carvalho, em análise ao trabalho de Vitor Nunes Leal, intitulado Coronelismo, 

Enxada e Voto, salienta que conseguir o controle de cargos públicos vai muito além do 

político. O intendente tinha o poder de nomear, por exemplo, os Juízes, os delegados de terra, 

os delegados de polícia e os oficiais de justiça, dentre outros funcionários que poderiam ser de 

suma importância para intimidar os inimigos e proteger os seus apaniguados. Daí a 

importância de obter o controle dessas nomeações. Tanto Leal quanto José Murilo de 

Carvalho reconhecem que o controle do cargo público tem maior importância no sentido de 

servir claramente como um instrumento de dominação do que efetivamente como apenas 

empreguismo. Ter esses cargos ligados estreitamente ao seu domínio acabava, de certa forma, 

por manipular o governo para benefício próprio. (CARVALHO, 1998:138). Daí o surgimento 

das expressões “Juiz nosso” e “delegado nosso”, ou seja, utilizam-se os cargos públicos para o 

atendimento dos interesses do poder privado. 

A concentração de cargos públicos nas mãos de apenas um grupo acaba por gerar uma 

relação conflituosa entre a situação e os grupos de oposição. Ter acesso à liberação de crédito, 

construção de ferrovias, ou mesmo influenciar nos impostos cobrados pelos coletores, poderia 

ser um artifício de opressão e retaliação para com os grupos rivais e, de certa forma, uma 

negação na assistência a distritos comandados pelos adversários. Podemos salientar que os 

adamistas de fato utilizaram dessa estratégia ao manipularem a construção das ferrovias para 

que servissem diretamente aos distritos comandados pelo seu grupo, deixando de fora o 

principal distrito pessoísta na época, no caso Cachoeira de Itabuna (MAHONY, 2007). Torna-

se evidente a insatisfação dos “novos-ricos” e o sentimento de exploração por parte da 

aristocracia como matriz dos conflitos entre esses grupos.  

Esse descontentamento contribuía não somente com o tom do discurso mais tarde 

utilizado pelo grupo pessoísta para angariar aliados nas disputas políticas, mas também para o 

acirramento das disputas pelo controle das regiões. Como destaca Mahonny, a violência 

política tornou-se cada vez mais constante entre aristocratas e os “novos-ricos” em torno de 

disputas por cobranças forçadas de dívidas, dúvidas sobre limites de propriedade, controle das 

estações da estrada de ferro, nomeações municipais, eleições e honra de famílias, o que quase 

sempre resultava em assassinatos e tiroteios (MAHONY, 2007:756).   

Em uma apreciação mais geral, podemos então adotar algumas hipóteses para 

compreendermos o intuito do discurso e as estratégias utilizadas pelo grupo liderado por 

Antônio Pessoa para chegar ao controle do poder local.  Nossa primeira hipótese está então 

fundamentada na ideia de que na busca por angariar alianças com os grupos menos 
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favorecidos, como pequenos e médios proprietários de plantações de cacau, comerciantes e 

trabalhadores que haviam chegado à cidade na tentativa de estabelecer roças de cacau, Pessoa 

e seus partidários utilizavam-se de um discurso que os colocavam como defensores dos menos 

favorecidos até o momento, explorados pelo grupo adamista. Esse discurso enfatiza que o 

próprio Pessoa e seus correligionários haviam construído suas fortunas sem terem nascido de 

famílias ricas ou mesmo recorrido a alianças políticas com a aristocracia soteropolitana, mas, 

sim, através do trabalho duro e dos próprios esforços, dando um novo significado à sua 

posição social. Alegavam também serem vítimas de uma visão retrógrada dos autoritários 

aristocratas baianos, mas faziam do mencionado desdém um motivo de orgulho, alegando 

terem ascendido pelo trabalho e esforço próprios, ao contrário da família Sá
187

.   

Contudo, o discurso de Pessoa se apresentava de forma dúbia, pois ao mesmo tempo 

em que questionava a origem da riqueza da família Sá, acusando seus membros de serem 

escravistas ou mesmo de explorarem os pequenos proprietários, omitia que muitos dos seus 

aliados (mesmo que em menor escala que a família Sá), também teriam vindo de famílias 

possuidoras de mão-de-obra escrava e que vários tinham conseguido se casar com mulheres 

de famílias bem estabelecidas ou até conseguido expandir suas riquezas através da 

expropriação de pequenos proprietários endividados (MAHONY, 2007:753). Porém, quando 

analisamos o discurso de Pessoa, torna-se perceptível certo rompimento com ideários 

pregados por uma elite oligárquica escravocrata que já estava em decadência. Outro fator 

importante, que indiretamente transitava no discurso de Pessoa, estava na mensagem racial, 

que pretendia incluir mestiços, caboclos ou negros, que representavam cerca de 80% da 

população ilheense.  

Neste ponto, a retórica de Pessoa diferenciava-se dos ideários dominantes no Brasil, 

fortemente influenciados por princípios positivistas e pelo darwinismo social, tendo como 

paradigma a ideia de que o atraso do Brasil estava diretamente ligado à miscigenação racial 

que tornava nosso povo impuro e inferior (MAHONY, 2007:754). Não podemos esquecer as 

políticas implantadas em torno da tentativa de embranquecimento da população, buscando 

oferecer facilidades para a vinda de europeus para o Brasil, projeto este adotado inclusive pela 

Bahia.
188

 

Portanto, pode-se argumentar que a intenção dos discursos produzidos por Pessoa seria 

fomentar a ideia de possibilidades de ascensão econômica e social. Não podemos, entretanto, 
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pensar que as alianças buscadas por Pessoa visavam somente os menos favorecidos, pois o 

“novo-rico” também buscava manter relações de proximidade com coronéis ou grupos 

políticos, o que trazia, de certa forma, vantagens que se configurariam com a necessidade de 

se obter subterfúgios, no sentido da ideia de proteção que os coronéis poderiam oferecer. A 

aliança com um chefe político da situação poderia possibilitar ao apaniguado ter liberdade de 

ação para fazer determinadas coisas, podendo assim gozar dos privilégios de sua condição 

(QUEIROZ, 1975:164).  

Acaba-se por, em parte, gerar um rompimento com a ideia de passividade dos “de 

baixo” em relação ao poder que os coronéis exerciam. A retórica Pessoísta reflete então um 

desconforto mútuo de ambos os grupos em torno da política da região cacaueira. Aliar-se a 

um grupo que era oriundo de uma classe menos favorecida economicamente e a ideia de 

rompimento com as bases oligárquicas acaba por proporcionar uma nova consciência, capaz 

de propiciar o surgimento de uma nova identidade. Trazer esses pequenos fazendeiros e 

comerciantes para o lado dos grandes “coronéis”, com toda certeza seria estrategicamente 

primoroso. Busca-se então criar uma base política sólida, desta forma.  

Nesse contexto de conflitos, surge um aspecto considerado por Queiroz essencial nas 

relações coronelísticas, que é a possibilidade de barganhar e a consideração do voto como 

uma posse que distingue os eleitores diante dos respectivos chefes políticos (QUEIROZ 

1975:160). Ademais, ter um grande número de apaniguados não necessariamente significaria 

comandá-los discricionariamente como massas de manobra. A manutenção de uma relação de 

proximidade com um coronel ou mesmo a dependência em relação às benesses concedidas 

pelo mesmo, poderia servir como uma estratégia por parte dos trabalhadores.  

À medida que começa a ocorrer um fortalecimento do poder público exercido pela 

República e consequentemente um enfraquecimento do poder privado, esses eleitores passam 

a perceber que existe um Estado e uma Federação ao qual possam recorrer, passando assim a 

pedir cada vez mais. Neste sentido, manter um número relativo de eleitores dependia de 

estratégias de negociação dos coronéis, o que abrangia a sua capacidade de conceder favores. 

Percebemos, dessa forma, que à medida que as leis do Estado se fortalecem nesse momento e 

o conceito de cidadania (formado pelos direitos civis, políticos e sociais) se desenvolvia de 

forma progressiva, o poder do coronel se enfraquecia, aumentando assim progressivamente o 

poder de barganha dos seus dominados (CARVALHO 2011).  

Compreende-se, então, que o poder da barganha advinha do conflito entre os grupos 

de elite, na medida em que os “dominados”, sobretudo os que não eram ligados de forma fixa 

à propriedade de um membro de determinado grupo de elite, entregavam ou vendiam seus 
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votos a quem desse mais. Neste sentido, ao pensar as relações de conflitos existentes entre os 

grupos de Pessoa e dos Adamis, percebemos que a manutenção da “lealdade” dos eleitores era 

de suma importância para a liderança política local.  

Embora reconhecendo a força exercida pelos coronéis sobre os desfavorecidos, não 

necessariamente podemos perceber essa relação como baseada somente na passividade dos 

dominados, que, a nosso ver, já tinham uma consciência de sua importância. Apelar para 

intervenção do coronel em determinados momentos e manter alianças com o mesmo, de certa 

forma como já salientado, poderia servir como uma moeda de troca. Nessa perspectiva, 

percebemos que havia um jogo de interesses entre as duas classes, tanto dos coronéis quanto 

dos trabalhadores, que viam no processo eleitoral uma oportunidade de tirar proveito em 

benefício do seu bem estar em relação à convivência de ambos. É válido ressaltar que muitos 

dos trabalhadores viviam em territórios de propriedade dos coronéis e que suas condições de 

vida estavam diretamente ligadas às alianças com estes coronéis. Entretanto, não era sempre 

que os trabalhadores tinham que apoiar os coronéis. Essas relações de alianças e confrontos 

entre patrões e trabalhadores se desenvolveram de forma complexa e particular em cada 

região. Contudo, a historiografia tendeu a ter uma concepção tradicionalista, não percebendo a 

visão dos desfavorecidos, considerando-os como meros “magotes de burros” conduzidos 

pelos coronéis sem questionamentos ou perspectivas, como o próprio Vitor Nunes Leal 

(LEAL 1975:24). 

Pensar as relações entre os “de baixo” e os coronéis com base na passividade dos 

primeiros, significa simplificar e desconsiderar a complexidade que caracterizava as relações 

coronelísticas, que, no âmbito local, eram horizontais (abarcavam diferentes grupos de poder, 

formado por coronéis) e verticais (envolviam diferentes classes sociais, no caso as elites e os 

trabalhadores), e que não se restringiam somente ao âmbito local, na medida em que 

interdependiam de uma esfera de nível estadual e nacional, que se interligavam diretamente. 

O coronelismo então significava um novo esquema de relações de força, que envolvia 

proprietários rurais, eleitorado e governos municipais, estadual e federal. Fora fruto do 

fortalecimento do poder do Estado em detrimento do poder dos coronéis, que ao observarem o 

seu declínio frente a um passado de mandonismo e patriarcalismo, necessitaram tecer novas 

alianças com o objetivo de preservarem o seu status e domínio econômico e político.  

Na Primeira República, o coronel quase sempre dependia do governo para poder 

continuar mantendo o controle da política municipal. Na percepção de Vitor Nunes Leal, a 

fraqueza do poder financeiro dos municípios para suprir as suas necessidades era um dos 

motivos que tornava os coronéis dependentes do Estado. Sem esse auxílio disponibilizado 
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pelo Estado, que possibilitava aos coronéis realizar obras vistas como benefício às populações 

locais, na conquista do apoio dos desfavorecidos, provavelmente ocorreria a derrocada de 

vários potentados locais. Por outro lado, o Estado, por ter que administrar a aplicação dos 

recursos, que eram insuficientes para todos os municípios, tendia a priorizar aqueles 

municípios que faziam parte da teia fundamentada no coronelismo. Desta forma, a estrutura 

coronelística está em suma intrinsecamente ligada ao governo (LEAL 1975:145).  

No entanto, não podemos generalizar que todos os grupos locais e que todos os 

coronéis estivessem ligados aos âmbitos estaduais e federais, compondo esse grande esquema. 

Todavia, geralmente os que se mantinham um pouco à margem desse sistema (talvez por 

gozarem de um poder político e econômico menor) evitavam manter-se em uma situação de 

oposição, o que poderia ser extremamente desconfortável. Nessa perspectiva, manter boas 

relações com os governadores poderia ser um fator positivo ao pensarmos nas benesses que 

esta relação poderia trazer. Podemos concluir, então, que à medida que esse poder privado 

exercido pelos coronéis foi se enfraquecendo ele teve a necessidade de aliar-se ao Estado, 

contudo, apesar de o coronelismo transmitir uma imagem de força aos mandantes locais, o 

poder dos coronéis estava em declínio comparado com épocas anteriores. Sob esse ponto de 

vista, voltamos ao texto de Queiroz, quando a mesma percebe que esses “novos coronéis”, à 

medida que assumem o poder local tendem a se integrar ao sistema já existente, ligando-se 

assim aos modos e costumes políticos dos antigos potentados. (QUEIROZ 1975:178)  

Ribeiro salienta que essa inicial exclusão política dos “novos-ricos”, acabou por gerar 

uma campanha sistemática de propaganda, ao passo que estes utilizaram-se dos jornais como 

meio de propagarem seus discursos de oposição à tradicional aristocracia. Surge então, a 

partir de iniciativa do grupo pessoísta, o jornal Gazeta de Ilhéos, que foi publicado até 1905 e 

tinha como uma de suas funções expressar as insatisfações e críticas de Pessoa e seus 

partidários aos grupos tradicionalistas comandados pela extensa família Sá. No entanto, o 

grupo adamista fundou pouco depois o Jornal A Lucta, com o objetivo de combater os 

discursos engendrados pelo grupo pessoísta (RIBEIRO 2005:53). A utilização da imprensa 

como meio de propagação dos discursos engendrados pelos pessoístas e pelos adamistas 

serviu como uma importante ferramenta político-ideológico nos momentos de conflitos e 

acusações entre ambos os grupos. Todavia, devido a não obtermos acesso aos jornais 

supracitados, o que possibilitaria uma empiria mais consistente para a análise do referido 

período, recorremos à análise do jornal Correio de Ilhéos a fim de percebemos como os 

conflitos entre os dois grupos políticos ocorriam. Fundado em 1921, período em que o grupo 

dos “novos-ricos” já estava no controle da política municipal, o Correio de Ilhéos, de 
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propriedade do Coronel Antônio Pessoa, deixava explícito o seu posicionamento político em 

torno do Partido Republicano Democrata, liderado por Pessoa. Em ocasião de sua 

inauguração, o Correio de Ilhéos destaca uma reportagem feita pelo periódico “O Monitor”, 

publicada em 29 de Setembro de 1921, que destacava a importância do recém-lançado 

Correio de Ilhéos para o progresso da região. 

 
Circulou sábado nesta cidade o primeiro número do Correio de Ilhéos, folha diária 

e órgão político e noticioso, que obedece a orientação do partido cujo chefe, desde 

1889, é o coronel Antônio Pessoa da Costa e Silva. Bem impresso, abundante em 

notícias telegráficas e locais, vem o confrade ocupar lugar distinto em nosso meio. 

Com o aparecimento do Correio, conta Ilhéus dois diários vespertinos e dois 

hebdomadários, afora quatro gazetinhas humorísticas
189

. 

 

Percebemos que durante o período outros periódicos circulavam na região com as 

mesmas propostas políticas. Todos eram ligados a grupos comandados por algum coronel. 

Neste sentido, o jornal funcionava como uma espécie de tribuna de partidos e acabava sendo 

lido por aqueles que comungavam com suas ideias e propostas.
190

 Sob esse viés, nos 

deparamos com uma série de artigos publicados nas páginas do Correio de Ilhéos que 

entravam em conflito direto com o jornal “O Commercio”, fundado em 1920 e possivelmente 

partidário do grupo adamista. Com o intuito de desmentir supostas notícias publicadas por 

algum colunista que tecia críticas à administração dos membros do grupo do coronel Pessoa 

que estavam no controle da política local, o Correio de Ilhéos construía uma verdadeira 

defesa em torno dos pessoístas, aproveitando para atacar os adamistas. Para compreendermos 

esses conflitos, selecionamos duas destas publicações.   

 A primeira, intitulada Provocantes e accusadores criminosos foi publicada em 30 de 

Setembro de 1921 e aborda uma investigação solicitada pelo então interino na Intendência do 

Município de Ilhéus, Coronel Misael Tavares, que requisitara que fossem examinados velhos 

livros de atas - supostamente os poucos que haveriam sobrado no processo de transição do 

governo do grupo adamista para o grupo de Pessoa. Nessa investigação, teriam sido 

encontrados vestígios de fraudes nas atas, o que possibilitara o não pagamento de dívidas de 

impostos. O jornal não deixa explícito o nome daqueles que foram intimados para o 

pagamento desta dívida, mas deixa claro que os acusados alegaram em juízo desconhecer tais 

dívidas e que, devido às influências que os adamistas tinham no período, pois estavam no 

poder, foram beneficiados com o esquecimento criado em torno da dívida e de sua 
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cobrança
191

. Em resposta ao processo de investigação solicitado pelo Coronel Misael Tavares, 

foram publicadas diversas acusações nas colunas do jornal O Commercio, conforme destaca o 

Correio de Ilhéos; 

Agora parece que o eterno candidato a Intendente ocupa-se do anonimato nas 

colunas do “O Commercio” [...] querendo fazer passar por desonesto alguns 

funcionários encarregados da arrecadação de impostos do Município acusam 

sistematicamente o Intendente da Justiça. Não suponham os peculatários confessos 

que possam marcar a reputação do Coronel Eustaquio Bastos as suas diatribes e 

calúnias 
192

. 

 

O que percebemos na análise desta matéria é que consiste em uma defesa sistemática 

ao coronel Misael Tavares, que fazia parte do grupo pessoísta. O Correio de Ilhéos passa 

então a enaltecer as qualidades do mandato do coronel Eustáquio Bastos, afirmando que as 

acusações passaram a ocorrer a partir do momento em que este não compactuaria com as 

práticas políticas corruptas e que eram comuns no governo anterior ao dos “novos-ricos”. 

 

Os homens indecentes e viciados não podem estar em harmonia com os 

funcionários honestos, porque estes não se deixam explorar e evitam o seu 

contato, como se evita o do leproso. Para os nossos inimigos o Sr. Coronel 

Eustáquio Bastos só tem um defeito – é ser honesto. É por isso, que velhos 

peculatários o acusam, é por isso que só os viciados e desclassificados o 

abominam e o intrigam. 
193

      

  

O que compreendemos nesta passagem extraída do Correio de Ilhéos é a tentativa de 

criação de um discurso de que o novo governo não possuía as bases políticas e mentalidade 

atrasada dos seus adversários políticos. Daí o argumento de os partidários do Coronel 

Eustáquio Bastos não participarem de processos corruptos, identificados como uma marca do 

antigo grupo que estava na administração municipal, ou seja, os adamistas.  Desta forma, 

negam a possibilidade de utilização das rendas municipais para benefícios próprios.  

Além disso, a partir da leitura do Correio de Ilhéos percebemos que os pessoistas 

construíam a ideia de que os adamistas ainda utilizavam a violência como forma de atacar os 

membros ligados ao grupo de Pessoa, que estavam à frente da administração. Todavia, cabe-

nos presumir a possibilidade de manipulação destas informações veiculadas pelo jornal, já que 

o Correio de Ilhéos era muito pouco imparcial, sendo de propriedade do coronel Antônio 

Pessoa, como já mencionamos. 

Outro artigo publicado pelo Correio de Ilhéos, intitulado “Os mesmos Actores” e 

publicado em 05 de Outubro de 1921, faz alusão a uma notícia que havia sido publicada no 
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Jornal A Tarde na capital baiana.  De autoria novamente desconhecida, a matéria do A Tarde 

tecia insultos ao Coronel Misael Tavares e acusações de que o mesmo era um traidor do grupo 

que o apoiara, buscando assim criar uma relação conflituosa entre Tavares e Pessoa. Segundo 

o Correio de Ilhéos; 

 
É muito para estranhar que, o propósito de um artigo anônimo publicado no A 

Tarde contra um dos maiores vultos do nosso partido, um seu parente, amigo ou 

coisa que o valha, responda com insultos a um outro amigo nosso de incontestável 

mérito. Qual o responsável pelo artigo anônimo contra o coronel Misael? Não 

podemos apontar o seu autor porque não dispomos de elementos para isso; mas 

duvidamos que tenha partido de algum amigo nosso. Na capital há dois indivíduos 

que tecem intrigas já de há muito, contra o senador Pessoa, e trabalham 

incessantemente para a separação completa deste e do coronel Misael
194

. 

 

É possível perceber na notícia em tela que os grupos de oposição utilizavam-se das 

influências na capital baiana para criar intrigas que favorecessem um rompimento dentro do 

grupo do coronel Pessoa. Essa prática tinha como objetivo gerar um racha dentro do Partido 

Republicano Democrata, cujos principais líderes eram os coronéis Antonio Pessoa, agora 

senador, e Misael Tavares. Segundo o Correio de Ilhéos, com base em informação do Jornal 

“A Tarde”, os dois indivíduos citados na referência acima teriam elaborado uma carta 

endereçada ao presidente da comissão executiva e ao então governador do Estado, J. J. 

Seabra, com a assinatura do coronel Misael, queixando-se amargamente de atitudes do 

Coronel Pessoa. Todavia, segundo Misael Tavares, a suposta carta teria sido falsificada
195

. 

Neste sentido, percebemos que as oligarquias tradicionais ilheenses, supostamente não 

deixaram de tentar voltar ao controle do poder municipal, utilizando assim de artifícios, como 

a boataria, que poderiam proporcionar um rompimento entre os dois principais coronéis do 

grupo composto pelos “novos-ricos” possibilitando um enfraquecimento do seu partido.   

Desse modo, podemos então compreender, através da análise das fontes consultadas e 

da bibliografia sobre Ilhéus, que o processo de disputas políticas e econômicas na região 

cacaueira engendradas pelos grupos aristocráticos e os novos-ricos, que abarcou de ambas as 

partes relações coronelísticas, não se deu apenas no campo da violência ou mesmo da 

“exploração passiva” dos seus apaniguados. Ao contrário disso, os grupos, talvez ciosos das 

transformações institucionais e legais geradas pela República, passaram a utilizar cada vez 

menos a violência em benefício da criação de um consenso e de uma legitimidade, 

construídos através da concessão de benesses e da elaboração de um discurso propagandístico, 

que era veiculado por jornais diversos, criados com o objetivo de atender aos interesses de 
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grupos de elite, que tinham a intenção de manter a sua hegemonia política, garantindo a posse 

do poder político, o que, consequentemente estaria ligado à manutenção do poder econômico 

e social.    

 

Conclusão 

 

A partir do momento em que temos um fortalecimento das influências do poder 

exercido pelas políticas governamentais, tanto em âmbito federal quanto estadual e, 

consequentemente, um processo de enfraquecimento do poder dos coronéis, se fez necessário 

que os mesmos buscassem formas de garantir a continuidade do controle do poder municipal, 

utilizando-se de alianças com grupos economicamente menos favorecidos para um 

fortalecimento do seu poder ou mesmo um rompimento para desbancar alguns grupos 

políticos anteriormente hegemônicos. Em nosso trabalho percebemos como as relações entre 

os grupos formados por uma elite tradicional e os chamados “novos-ricos” na região cacaueira 

ocorreram de maneira conflituosa e peculiar no quadro político, econômico e ideológico.  

Pudemos compreender, no trabalho em tela, como esses conflitos e práticas estavam 

inseridos nas relações coronelísticas que marcaram a Primeira República e, sob essa 

perspectiva, concluímos que a obtenção do apoio dos diversos grupos econômicos seria 

estrategicamente favorável para a manutenção do potentado no controle da política local e das 

possíveis alianças que este coronel poderia manter na política estadual.  

Outro importante aspecto que percebemos é que as classes menos favorecidas viam em 

torno dessa relação com os coronéis possibilidades de negociação e de barganha em torno do 

seu apoio. Neste sentido, defendemos que esses trabalhadores compreendiam que o 

fortalecimento das políticas do Estado trazia em si uma possibilidade maior de negociação, 

apartando uma nova perspectiva para pensarmos a não passividade e conformismo por parte 

dos “de baixo”.  

Por fim, na medida em que analisamos os conflitos e as conjunturas políticas formadas 

em Ilhéus entre uma elite tradicional e os chamados “novos-ricos”, compreendemos que estes 

grupos de certa forma não buscavam a legitimação somente através da violência, mas, 

sobretudo, na conquista da adesão e do convencimento ideológico em torno dos diversos 

grupos que compunham a região cacaueira. Neste sentido, através da análise dos jornais, 

observamos que esses grupos acabaram por utilizar-se da imprensa para ter uma maior difusão 

dos discursos, buscando dessa forma uma legitimação que lhes garantisse a hegemonia 

política. 
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Memória e História Local: Praça da Lavoura ou feira do Rato? Um estudo sobre o 

Patrimônio em Eunápolis-Ba. 

 

LEVI SENA CUNHA
 

NEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA
 

 CÉLIA SANTANA


 

 

Gosto de trabalhar neste local, pois foi aqui e com esse trabalho que pude 

manter minha família. Hoje ela é toda de comerciante, os filhos seguiram o mesmo 

caminho meu e também tem seus pontos de comércio.  

(Entrevista realizada com a Senhora Railda no dia 08/12/2012) 

 

O relato da senhora Railda, esposa do senhor Getúlio, ambos participantes antigos do 

cotidiano da feira da Lavoura, como outros aqui também vivenciaram momentos o dia a dia 

de convívio com esse espaço eunapolitano, como o senhor Nilton Lira, dona Cota, o senhor 

Arnaldo, dona Edith, senhor José Dantas trazem em suas memórias um sentimento de 

pertencimento por tal lugar, não só a eles, mas possivelmente a tantas outras pessoas que se 

relacionavam e ainda se relacionam com o espaço, esse sentimento traz um espaço na história 

vivida por esses personagens. Eles foram escolhidos pelo critério da idade, entre os 65 e 80 

anos, por tal idade ter possibilitado o convívio de alguns com os primórdios da feira, além da 

relação de proximidade com a feira e disponibilidade para falar sobre a temática. A partir do 

estudo da relação da memória com o espaço físico. 

A cultura material se define no estudo da interação do homem com o espaço físico, ou 

para ser mais preciso com a matéria, pois ele tem o poder de modificação do meio em que 

vive, moldando-o de acordo aos seus interesses de melhoria de vida produzindo uma série de 

artefatos, ou seja, produtos resultantes dessa interação, a análise histórica material se atém às 

discussões da produção material da sociedade. José D’Assunção Barros (2009) em seu livro o 

Campo da História traz algumas observações sobre a análise dessas produções: 

 

A noção que atravessa este campo é a da ‘matéria’(...) Contudo, este campo deve 

examinar não o objeto material tomado em si mesmo, mas sim os seus usos, as suas 

apropriações sociais, as técnicas envolvidas na sua manipulação, a sua importância 

econômica e a sua necessidade social e cultural. Afinal, a noção de ‘cultura’ 

também não deixa de atravessar este campo.” (BARROS, 2009, p.30) 
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O homem, a partir de suas necessidades sociais e culturais estabelece uma interação 

cotidiana com o espaço e artefatos criando assim um vínculo afetivo. A vinculação afetiva 

com a matéria desenvolve uma conexão com a memória do indivíduo ou de um grupo, tal 

como sua expressão cultural, simbolizando suas concepções e práticas do seu modus vivendi. 

Essa relação com a cultura e a memória individual e coletiva vai trazer a esses artefatos a 

condição de representantes da identidade dessas pessoas envolvidas.  

Ainda segundo Barros (2009), no campo da cultura material o historiador estará em 

contato constante com o domínio História Urbana. Desse modo pensamos na feira como um 

espaço citadino onde se estabelecem diversas relações identitárias e optamos pelo espaço da 

"Praça da Lavoura" como objeto a ser pesquisado enquanto componente do patrimônio 

eunapolitano, considerando a legitimação desse espaço. 

Neste sentido, este artigo tem por objetivo mostrar aspectos coloquiais da Praça da 

Lavoura, área onde se organizava a feira livre em Eunápolis-Ba, nos tempos quando ainda era 

povoado. Para fazê-lo, foi necessário inventariarmos o seu histórico material e imaterial, 

recorrendo às pessoas que se relacionavam com esse espaço, ouvindo seus relatos e buscando 

compor, através das suas memórias e de alguns documentos administrativos da câmara 

municipal, a sua importância enquanto espaço, sobretudo memorialístico. A relevância da 

feira no cotidiano de alguns habitantes do município possibilita discuti-la enquanto 

patrimônio histórico do município. 

Maurice Halbwachs (2006) em seu livro “A memória coletiva” definiu memória 

coletiva como uma formulação conjunta levando em consideração as lembranças em comum, 

dando uma ideia de igualdade indentitária numa tentativa de reconstrução do passado a partir 

do presente. Nesse mesmo texto ele faz uma relação entre a memória coletiva e a individual, 

defendendo uma indissociação entre as duas, elas devem negociar para que uma não se 

distancie da outra. Tendo em vista as considerações de Halbwachs, chega-se à conclusão de 

que uma não se separa da outra, as duas devem ser levadas em consideração. 

Para que a memória exista deve haver a transmissão dela, não necessariamente para 

que seja apreendida deve-se ter vivido tal momento, mas o próprio contato com os relatos 

orais, escritos, monumentos, traços arqueológicos podem levar o indivíduo ou grupo a se 

sentir ligado, pertencente, identificado pelo artefato. Segundo Laurent Vidal (2007) “... a 

transmissão é a condição de possibilidade da memória..., (VIDAL.P.3.2007), mas, como ela é 

transmitida para as gerações seguintes através dos veículos de comunicação que podem trazer 

também novas nomenclaturas, signos e aspecto, este  pode variar de acordo com as 
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modificações do espaço, como nos diz Milton Santos (2009): “As coisas nascem já prenhes de 

simbolismo, de representatividade, de uma intencionalidade destinados a impor a ideia de um 

conteúdo e de um valor que, em realidade, elas não têm. Seu significado é deformado pela sua 

aparência”. (SANTOS, P. 59. 2009) 

Pensando a sujeição do espaço a modificações e ressignificações, a primeira feira-livre 

de Eunápolis, a Praça da Lavoura, passa a se chamar feira dos Ratos, mudando de localização 

e dimensão espacial, sob novos signos no imaginário popular dentro do processo de 

urbanização da povoação.  

 

Do Km 64 à Eunápolis: breve histórico do que veio a ser o maior povoado do mundo 

(breve histórico) 

 

O município de Eunápolis, localizado na região extremo sul da Bahia, tem seus 

primeiros relatos de existência datados de meados 1940, tendo assim uma existência passível 

de análise na história da memória de pessoas que participaram do cotidiano da feira, dentro do 

período estudado, e ainda estão disponíveis a ceder sua entrevista. Esse trecho do texto busca 

fazer uma contextualização temporal e espacial do município, tendo como objeto mais 

específico o espaço da feira da Lavoura.  

As povoações do extremo-sul baiano que possuem habitação mais antiga se 

estabeleceram acompanhando o litoral, povoações essas como Belmonte, Santa Cruz Cabrália, 

Porto Seguro, Caravelas. Essa região recebeu uma grande influência mineira em sua 

colonização, a partir do estabelecimento desses indivíduos no interior que possibilitaram o 

surgimento de povoações mais ao interior da região. Um dos motores a impulsionarem essa 

migração foi a partir da exploração madeireira nessas terras que, pela concepção do Estado, 

pertenciam à União, eram terras ainda inexploradas.  

 O povoado vai ganhar formato de cidade com o acúmulo de gente a partir dos anos de 

1944, com a chegada dos homens que vieram a trabalhar na locação da estrada pelo 

Departamento de Estradas de Rodagens da Bahia (DERBA) para a construção da BA-02, que 

faria a conexão entre a Bahia e o Espírito Santo nos anos 60. Esse projeto veio ter uma 

conotação federal como BR 101 como importante via de ligação do Sul com o Norte do país. 

O surgimento do povoado se deu a partir do acampamento dos garimpeiros
196

, engenheiros e 

topógrafos que vieram trabalhar pela EMENGE, empresa responsável pela construção das 

rodagens. As terras hoje pertencentes ao município, dentro desses primeiros momentos, são 
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apresentadas como um lugar ermo, de mata fechada, cortadas apenas por picadas no meio da 

vegetação, utilizadas por tropeiros vindos do sudeste do país para o litoral baiano e por 

romeiros para os festejos de Nossa Senhora D’ájuda em Arraial D’ájuda, no município de 

Porto Seguro.
197

 

Na primeira metade dos anos quarenta, as políticas nacionalistas de pós-segunda guerra 

adotadas por Getúlio Varga eram de integrar e proteger todo o território litorâneo contra 

possíveis ataques de inimigos alemães, romper com as antigas fronteiras agrícolas, habitando 

e conectando todo o território nacional. Sendo assim, estradas foram abertas, populações 

foram incentivadas a removerem-se para outras localidades ainda pouco habitadas, cidades 

foram erguidas ou ré-urbanizadas num sentido de ocupação dos espaços regionais.
198

 

Com a o inicio da construção da Ba-5, futura BR 367, responsável pela ligação do 

povoado de 64, assim sendo chamado por conta de distar 64 km de Porto Seguro, foi instalada 

uma linha de transporte em 1946, o lugarejo se tornou entreposto comercial entre o sudeste e 

sertão e interior baiano com Porto Seguro. As mercadorias chegadas de Salvador e Ilhéus de 

navio a Porto Seguro eram levadas por caminhões até 64, em seguida encaminhadas por 

tropeiros para o norte de Minas Gerais e interior baiano. O direcionamento inverso tinha as 

mercadorias chegadas do Norte de Minas através das tropas e, ao chegarem em 64, eram 

redirecionadas para Porto Seguro. 

 Tal movimentação possibilitou a abertura de centros comerciais de abastecimento para o 

atendimento da população local, que crescia rapidamente, e teve uma conotação importante 

para a instalação de uma primeira feira livre que acontecia em um largo no centro da 

povoação. Os relatos colhidos nos dão uma ideia de que a feira da Lavoura existe com esse 

nome já nos anos 60 e muitos dos entrevistados como o senhor Nilton Lira e Zé Dantas 

começaram a trabalhar lá nesse período. A escolha da temporalidade (1960-1988) foi 

escolhida com o intuito de acompanhar a participação dos entrevistados com o cotidiano do 

primeiro espaço da feira, seu auge e possivelmente sua relação com a memória. 

Durante o período tratado na pesquisa, o povoado de Eunápolis pertencia aos municípios 

de Porto Seguro com 20% e Santa Cruz Cabrália contendo 80% do território de Eunápolis. 

Disputa que vai fazer parte da configuração eunapolitana até sua emancipação através de 

plesbicito em 1988. Durante esse período, o povoado era conhecido como “O maior povoado 
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do mundo”
199

, tendo um importante alavancar econômico com a inauguração da BR 101 em 

1973. 

 

Trajetórias e Memórias da Praça da Lavoura e Feira dos Ratos: Mudanças e 

Permanências 

 

A Praça da Lavoura de Eunápolis compreendia as áreas da atual Praça da Bandeira e 

expandiu-se, nos anos 60, para as ruas Cinco de Novembro, Santos Dumont até esquina da 

Av. D. Pedro II e Avenida Duque de Caxias, onde hoje é o Banco do Brasil.  

A feira começou na praça do jacaré, que hoje é a da bandeira, e lá durou quase 10 

anos, logo depois mudou para ali onde é camelódromo na Rua do Rondelli, a feira 

descia em sentido a BR e chagava a ser até onde é a casa do tempero, subia a 

Duque de Caxias e chegava até o Banco do Brasil. Era muito grande, tinha muitas 

barracas”. (Nilton Lira, Em entrevista no dia 08 de Dezembro de 2012) 

 

Era o local onde acontecia todo o comércio e a feira livre do povoado de Eunápolis até 

o início dos anos setenta, segundo nos afirma o entrevistado e feirante Nilton Lira de Oliveira. 

Naquele local, os feirantes estavam a postos todos os dias da semana e que recebia 

comerciantes de lá mesmo, da Colônia, um assentamento agrícola municipal próximo ao 

povoado, e da sua região circunvizinha, os quais traziam os mais variados tipos de produtos 

para serem vendidos. Segundo o entrevistado, aos sábados o movimento se intensificava por 

conta dos feirantes que chegavam com suas cargas de banana, farinha, laranjas e outros 

produtos trazidos em lombos de burros e jegues que eram soltos na Rua da Colônia, uma 

localidade próxima à feira, até a hora dos seus donos voltarem para casa. Era um período de 

muita fartura de produtos agrícolas comercializados na feira: “Eram produtos da região 

mesma. Tinha de um tudo: milho, arroz, feijão, isso aqui ficava lotado com cargas de jegue de 

banana e laranja. Hoje em dia, a gente não vê nada disso. Vem tudo de fora.” (Nilton Lira, Em 

entrevista no dia 08 de Dezembro de 2012). 

Sobre o local, conta-nos a entrevistada D. Cota, que era bastante desorganizado, com 

muita confusão na qual se misturavam animais e barracas onde moravam pessoas e outras nas 

quais mulheres se ofereciam à prostituição. Havia também o Beco da Arrelia (trecho entre as 

ruas Cinco de Novembro e Santos Dumont) que era famoso por ser um ponto de encontro de 

homens que gostavam de jogar cartas. Dados, em parte, corroborados pelo que disse Sr Nilton 
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Lira:“Morava gente aí dentro, prostituía gente aí dentro, era uma bagunça doida.” (Nilton 

Lira, Em entrevista no dia 08 de Dezembro de 2012). 

De modo que por conta de todo este conjunto, mais os problemas de péssimas 

condições sanitárias, no início dos anos 70 o então prefeito de Santa Cruz de Cabrália, Alcides 

Lacerda, pensou em reorganizar o espaço dessa feira dentro do povoado. Sendo assim, 

aproveitou-se que ali mesmo na Avenida Santos Dumont, a partir da esquina da Avenida 

Duque de Caxias, havia uma área com estrutura, feita pelo cidadão de nome Joaquim Alves 

Pereira, que na época era secretário de obras públicas do município, sendo ele também a 

pessoa a fazer os traçados das ruas do centro do povoado.  

Determinou-se então que seria este o local para instalar os feirantes que tinham 

barracas permanentes, ou seja, aqueles que ficavam na ‘praça’ nos dias de semana também. 

Esta informação nos foi dada pelo senhor José Dantas, comerciante que chegou para a feira da 

lavoura em 1961, em uma entrevista cedida em dezembro de 2012. E não apenas isso. Além 

da mudança de local também foi feita a padronização das barracas e delimitação dos espaços 

ocupados por cada uma delas. Numa área de 20m de largura por 40 metros de comprimento, 

aproximadamente, foram construídas barracas em ‘taubilhas’, cobertas com lonas azuis, e o 

espaço que separava uma barraca da outra não distava três metros, como podemos constatar 

ainda hoje.  

Com esta nova estrutura, os encontros de jogadores de cartas do Beco da Arrelia 

enfraqueceram, as mulheres que se prostituíam perderam espaço, como disse D. Edith em 

uma entrevista cedida em novembro de 2012. Da maneira como ela fala, sugere que havia 

preconceitos contra essas mulheres, sendo que por interferência do poder público do povoado, 

elas saíram da feira para outro local, o que de certo modo foi um controle do poder público 

sobre seus comportamentos. 

Já os feirantes que foram instalados nas barracas construídas pelo poder público, 

podiam manter seus comércios abertos durante todos os dias da semana. E é deste espaço 

físico que restou da movimentada Praça da Lavoura que escolhemos como objeto da nossa 

pesquisa. Outra parte da feira continuou na Av. Santos Dumont, até início dos anos de 1980, 

mas só acontecia aos sábados.  

Durante os anos da década de setenta do século passado, a feira manteve suas 

atividades comerciais aquecidas, embora já existissem mercearias de grande porte onde se 

vendiam produtos secos e molhados. Inclusive, desde a década anterior, o povoado já contava 

com um depósito de cereais que, além do mercado local, abastecia Porto Seguro e outras 

cidades próximas, principalmente do feijão tido em abundância, adquiridos nas cidades da 
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região, inclusive aquelas mais próximas do vizinho Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas 

Gerais.  

O dono do depósito de cereais "pague menos", Sr José Dantas, conta-nos em entrevista 

que dali ele ia de avião para as cidades de Guaratinga, São João do Sul, Buranhém, e Santo 

Antônio do Jacinto para fazer negócios com os tropeiros e produtores de feijão e milho. A 

viagem de avião era o meio pelo qual ele dispunha pra ir fazer os contatos comerciais noutras 

regiões, já que o destino mais fácil para se chegar por terra era Porto Seguro. 

 

Tinha até um aviaozinho que ia pra São João do Sul, um avião desses "tec-tec". 

Pegava dois passageiros, três, né? Peguei esses avião, já desci em Guaratinga, São 

João do Sul e Buranhém. Lá Nesses lugares a gente encontrava os tropeiros e 

combinava de comprar o feijão.  Primeiro eu comprei lá .Daí em diante eles ja 

trazia pra gente e mais pela frente eles traziam o feijão direto para cá. Eu comprei 

muito feijão nesta região. (José Dantas, em entrevista no dia 08/12/2012) 

 

A feira, de acordo com Bordieu (1989), é um local onde se constrói relações sociais 

nas quais os envolvidos trocam conhecimentos, informações e experiências diversas. Onde se 

aprende e se ensina algo ao outro. Estes depoimentos corroboram com esta afirmação 

mostrando também que as relações se constituem para além do espaço físico da feira.  

Conforme conversamos com os antigos feirantes, vemos que estas mudanças de 

endereços interferiram diretamente no cotidiano das relações sociais, culturais e econômicas, 

tanto nas relações dos feirantes da Praça da Lavoura com clientes e fornecedores, como 

também com a gente dessa comunidade. Com isso, ressignificando a sua existência dentro do 

povoado. 

A edição de 09 de novembro de 1988 do jornal A Região, traz uma reportagem sobre o 

que restou da praça da lavoura, na qual se refere a ‘feira dos ratos' como centro comercial que 

desfigura a paisagem urbana e que esta se parece mais com uma favela, dada as péssimas 

condições sanitárias em que se apresentava o local. O trecho em seguida foi retirado da 

matéria: ‘‘Em pleno centro de Eunápolis, desfigurando a paisagem urbana e se tornando um 

imenso foco de doenças, como leptospirose e a hepatite transmitida por ratos e baratas que 

infestam o local...” ( Jornal A Região, Ed. 09. 1988) 

No momento em que foi realizada a reportagem já circulava a ideia de “feira dos 

Ratos” por conta do descaso com o espaço. A reportagem diz ainda que o local foi construído 

em 1971 na gestão de Alcides Lacerda, prefeito de Santa Cruz de Cabrália e que, desde então, 

não fora feita nenhuma manutenção para fins de conservação pelas administrações seguintes, 

mesmo após a emancipação do povoado. Os comerciantes foram ameaçados de serem 
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retirados de lá para outro local. Houve resistência por parte dos mesmos, que constituíram 

advogado para defender a causa. Na gestão do prefeito Paulo Ernesto Ribeiro da Silva, o 

Paulo Dapé, um acordo garantiu aos feirantes o direito de continuarem no local, todavia, 

como afirma senhor Nilton Lira, não lhes foi dado nenhum documento que assegurasse este 

direito.  

Da riqueza abundante de produtos que eram ofertados na Praça da Lavoura à 

população, restaram apenas vestígios sintetizados na 'Feira dos Ratos', cuja memória de seus 

usuários mostra o quanto se transformou em sua estrutura a ponto de os próprios feirantes 

agora a denominarem de centro comercial. 

 

Não é, mas feira e sim um centro comercial. ‘pois não tem mais as barracas de pau 

e o movimento não é mais o mesmo como de uma feira. Estamos todos organizados 

em quiosques de concretos não mas com barracas  é um centro comercial, quando 

alguém quer comprar um tipo de produto sabe onde vim e em que loja entrar”.   (D. 

Raílda, em entrevista no dia 08/12/2012) 

 

Hoje, ao visitarmos este espaço, duas vielas entrecortadas, dividindo os boxes, 

encravadas e espremidas em meio ao comércio que cresceu no seu entorno, vemos que o 

mesmo compreende a uma parcela muito pequena daquilo que foi no auge de sua projeção. 

Não há mais as barracas de taubilhas cobertas de lona azul, como fora padronizado no início 

de suas atividades. Quase todas foram substituídas por alvenaria, restando apenas duas ou três 

de madeira. Algumas destas novas construções do local funcionam como morada residencial. 

Há um restaurante de comida caseira, bastante simples, os becos são pavimentados, o uso do 

sanitário se dá mediante pagamento e o acesso à feira se dá por quatro entradas pelas ruas que 

a circunda.  

As transformações por que passa o processo de urbanização, buscando encontrar um 

modelo ideal de patrimônio, na maioria das vezes ignoram por completo a memória da 

população. Durante as entrevistas pudemos observar que a feira também era um ponto de 

encontro dos moradores do maior povoado do mundo. Ao rememorarem estas lembranças 

vemos nostalgia na voz e no olhar do entrevistado.  

Nesta pequena pesquisa, feita a partir das histórias de antigos moradores, fica clara a 

possibilidade de se escrever a história do município mostrando as diversas identidades que o 

construíram. 
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A Feira da Lavoura como patrimônio eunapolitano 

 

A cidade sensível é aquela responsável pela atribuição de sentidos e significados ao 

espaço e ao tempo que se realizam na e por causa da cidade. É por esse processo 

mental de abordagem que o espaço se transforma em lugar, ou seja, portador de um 

significado e de uma memória...(PESAVENTO, 2007, p.14-15) 

 

Sabe-se que a sociedade se alimenta de seus espaços, memórias e linguagens para a 

construção de uma imagem sobre os monumentos. Tais monumentos são validados como tal a 

partir de sua importância com a memória da comunidade que a envolve. Tal relevância trará a 

condição de lugar na lembrança do coletivo.  

Segundo Pierre Nora, o lugar de memória se constitui em um espaço, ou monumento, 

em que a memória está a se perder ou já se encontra ausente. Sendo assim, o lugar de 

memória consiste na rememoração de um sentimento comunitário que se atém ao espaço, no 

sentido de dar a condição de patrimônio já que essa memória da comunidade a validará como 

tal. 

 
 Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe 

uma a outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os 

usos e manipulações, suceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

(NORA, 1993, p. 09)  

 

A memória é passível de modificações. De acordo com os interesses políticos da 

administração vigente, esses espaços podem ser modificados, deslocados e até extintos. Essas 

possibilidades de mudanças têm influências significantes no coletivo, mas mesmo 

modificando sua aparência física a imagem sobre tal lugar não fugirá aos personagens mais 

antigos que conviveram com o espaço. Fiando-se na reconstituição do espaço e a importância 

a ela atrelada através das lembranças, trataremos a feira da Lavoura, posteriormente feira dos 

ratos, como patrimônio para as pessoas que convivem e conviveram com ela. 

A feira da lavoura constituía-se de muita importância para as pessoas que conviviam 

com ela cotidianamente. Dentre os entrevistados, comerciantes da mesma, se posicionaram 

contrários à questão da mudança de localidade. Seu Arnaldo em sua fala é bem incisivo 

quando expõe a vontade dos feirantes: “o Negócio tinha que ser na lama mesmo”. 

(Entrevistado em 08/12/2012) 

A feira chega a ser um lugar importante. Até hoje Sr. Nilton comercializa no espaço 

em seu boxe, e seu posicionamento é bem claro quanto às mudanças ocorridas em seu espaço 
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de trabalho, e que ainda suscitam um sentimento rancoroso quando lhe foi perguntado sobre o 

quê o poder público poderia fazer para melhorar o espaço: "O que ele pode fazer uma boa é 

não mexer com a gente. Vez em quando a gente ouve dizer que vão fazer alguma coisa.Vão 

tirar a gente daqui..."(Sr. Nilton Lira, em entrevista no dia 24/10/2012) 

 

Eles nos fala que hoje não é mas feira e sim um centro comercial. ‘pois não tem mas 

as barracas de pau e o movimento não é mas o mesmo como de uma feira. Estamos 

todos organizados em quiosques de concretos não mas com barracas. É um centro 

comercial, quando alguém quer comprar um tipo de produto sabe onde vim e em 

que loja entrar." (Dona Railda, Em entrevista no dia 08/12/2012) 

 

O relato acima reafirma o que já foi trazido anteriormente que a memória pode sofrer 

ressignificações, possibilitando seu apagamento ou mudança no sentido. Temos o exemplo a 

mudança no uso dos termos de "feira" para "centro de abastecimento". Tais mudanças são 

aparentemente simples mas que podem trazer uma série de novos valores. Por exemplo, o uso 

do termo "centro de abastecimento" para as novas gerações que não conheceram a feira da 

Lavoura nem dos Ratos não faz a menor ligação com o seu contexto histórico. Logo, essas 

mudanças interferem na difusão da memória, já que sua única condição de existência é a 

transmissão. 

Nora também analisa, dentro de uma concepção de modernidade, o fim da memória 

por conta da necessidade de cientificidade historiográfica para a comprovação de fatos na 

contemporaneidade, dando uma ideia de confronto entre história e memória, "(...)A 

historiografia inevitavelmente ingressa em sua era epistemológica, fecha definitivamente a era 

da identidade, a memória inelutavelmente tragada pela história, não existe mais um homem-

memória, em si mesmo, mas um lugar de memória."(NORA, p.21. 1993) 

Por fim, o senhor Getulio fala da sua satisfação em trabalhar na feira ou centro 

comercial: “Gosto de trabalhar neste local, pois foi aqui e com esse trabalho que pude manter 

minha família”. Dona Railda ressalta: “a família hoje é toda de comerciante, os filhos 

seguiram o mesmo caminho, também tem ponto comercial”. Reutilizando um relato que foi 

feito na introdução do texto, exemplifica-se o sentimento de pertencimento manifestado por 

esses comerciantes. 

Nesta pesquisa, feita a partir das histórias de antigos moradores, fica clara a 

possibilidade de se escrever a história do município mostrando as diversas identidades que o 

construíram, permitindo a análise do espaço citadino como lugar de memória para estes 

moradores.  
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Da mesma forma que ele legitima a participação de tais objetos e espaços para a 

afirmação da identidade relacionada à memória das comunidades, o estudo sobre a praça da 

Lavoura, tomando como base as entrevistas com as pessoas que conviveram e tem um 

sentimento de pertencimento, confirma tal possibilidade. 
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A história contada do Povoado de Fátima 

 

MARIA CLEONICE DE JESUS NERY

 

Co-autor: SANDRO DOS S. CORREIA


 

 

Introdução 

A palavra Povoado, segundo o dicionário Aurélio, significa pequena localidade 

habitada. Outra definição encontrada para povoado é no site da Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia (SEI),  que define como:  

Setor situado em aglomerado rural isolado sem caráter privado ou empresarial, ou 

seja, não vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, 

usina etc.), cujos moradores exercem atividades econômicas no próprio aglomerado 

ou fora dele. Caracteriza-se pela existência de um número mínimo de serviços ou 

equipamentos para atendimento aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas 

rurais próximas (SEI, 2012). 

 

Entende-se que o povoado é um pequeno espaço situado na zona rural de um 

município, seja ele próximo ou longe da parte urbana, onde vivem famílias que em sua 

maioria desenvolvem trabalhos de subsistência na própria localidade como atividades 

agrícolas, de pesca, entre outras, além de dispor de poucos recursos e serviços voltados à 

população local. E no caso específico do Povoado de Fátima, a atividade econômica que 

preponderou na década de 1940, foi o da exploração de minérios, complementada com as 

atividades agrícolas. A atividade de extração de minérios, aos poucos chega ao fim e a 

agricultura desenvolvida era incipiente para a manutenção das famílias. Sendo assim,  

população local apassou a se deslocar para o centro urbano para trabalhar em distintas áreas e 

permanecendo em suas moradias. Dessa forma, novas gerações desenvolvem essa mesma 

rotina. A comunidade de estudo, Povoado de Fátima, é uma zona rural pertencente ao 

município de Santo Antônio de Jesus, com área de 6 km, ficando a 11 km de distância do 

município.  
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O topônimo: de Pacotiba à Povoado de Fátima 

 

De acordo com o dicionário Aurélio, Topônimo significa nome de lugar. Outro 

conceito, do Dicionário Piberam, considera este termo como nome próprio de um lugar, sítio 

ou povoação. O topônimo de um lugar, ou o nome de um lugar, sempre tem relação com 

algum fato ou acontecimento histórico ou com alguém de relevante importância da época. Em 

grande maioria, o nome de um lugar abriga uma história. Assim é o caso da comunidade de 

estudo, o povoado de Fátima.  

A referida comunidade de estudo, inicialmente chamada de Km 23, tinha como 

referência a estrada de ferro da cidade de Nazaré com percurso até Jequié. No ano de 1943, 

com a construção da estrada de ferro do município de Nazaré para São Roque da Barra (que 

passava pela comunidade), houve uma extensão de 30 km. Assim começa a ser chamada de 

Km 53. Este fato corresponde ao momento político em que o prefeito do município era 

Antonio Magalhães Fraga.  

Esse povoado, anos depois, foi chamado de Pacotiba. O nome Pacotiba é um 

neologismo que teve a intenção de se referir aos carregadores de pacotes das minas, como 

afirma uma entrevistada:  

 

[...] botaram o nome Pacotiba, que era carregadô de pacote [risos] de mina. Era 

Km 53, depois da estrada de ferro botaram Pacotiba, que era carregadô de pacote 

porque acabô a estrada de ferro, que a enchente carregô tudo, ai botaram o nome 

de Pacotiba, que era de carregá os pacote (ENTREVISTADA E.B.P.) 

 

Na citação acima, a senhora entrevistada explicou o significado do neologismo 

Pacotiba que significaria carregador de pacotes. Aludindo aos trabalhadores da extração de 

minérios.  

Não há precisão nas falas, mas as entrevistas apontam à chegada da santa de Fátima na 

década de 1952. O entrevistado J.S. afirma: “Eu acompanhei a procissão com a mão, no 

[risos], na tipoia... em 52, eu entrei pra mina em 49, aí quando eu me acidentei eu já tava 

com 2 anos de serviço de mina.” 

E ela ainda faz uma pausa e silencia, como que consultando a memória. Em seguida 

afirma:  

Primeiro quem veio foi o padre Antônio de Oliveira, [...] Nossa Senhora de Fátima 

vei corrigida pelos lugares, e aí vei procissão passo aqui, aí padre Antonio se 

interessô a fazê a igreja aqui, nesse mesmo ponto. [...] Tudo ele tomava nota, aqui ó 

“Botei Nossa Senhora de Fátima na frente da igreja em 11 de maio de 1960”, (fala 
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ela, com uma caderneta de anotações do falecido esposo em mãos). 

(ENTREVISTADA E.B.P.).  

 

Numa conversa a parte entre a entrevistada E.B.P., e uma de suas filhas, fizeram 

referência ao nascimento dos filhos mais velhos, até que se deu um ano aproximado em que a 

santa teria chegado ao povoado, que coincide com o que foi assegurado pelo entrevistado J.S., 

ou seja, aproximadamente no ano de 1952.   

Segundo a fala de moradores mais velhos, ao perguntar sobre a chegada da santa, eles 

expõem que: 

Ela não é daqui, ela veí de Portugal. Ai veí em procissão, cada canto, cada 

tempo num canto. Aí então se ouviu falá: “tem uma santa percorreno o universo”, e 

vinha de lá pra aqui pá Santo Antonio. Depois a gente soube que chego na cidade 

de Santo Antonio de Jesus; ai o padre mando visitá as casa, ai sai todo dia em 

procissão, vamo ali, vamo ali, vamo ali, até que foi pro Cocão, do Cocão rudiô 

passô pelo Sapé, passô ai no Cuscuz, passô aqui no 53, passô no Riachão atravessô 

o rio, foi pro Benfica, do Benfica foi Pará dentro da igreja de Santo Antonio. 

(ENTREVISTADO J.S.) 

 

A santa Nossa Senhora de Fátima chegou ao povoado na década de 1952. Anos depois 

foi construída a igreja. A chegada da santa ao povoado foi o principal motivo de se mudar o 

nome do mesmo de Pacotiba para Vila de Fátima. E ainda em homenagem à padroeira que 

teve uma capela construída para si. Mais adiante, com a chegada de mais moradores, foi 

crescendo o número da população, mudando de vila para povoado, passando assim a se 

chamar “Povoado de Fátima” e a capela foi transformada em uma igreja que existe até hoje.  

A tomada da iniciativa dessa transição do nome é narrada pela entrevistada E.B.P., a 

qual narra o seguinte: “Aí o padre Antonio de Oliveira disse: “Não, não vai ficá! “Se Nossa 

Senhora de Fátima vai sê a padroeira, ela não vai ficá com esse nome fei.” Chegô, foi pá 

Nazaré e lá resolveu, deram logo ordem aí já passo já pá Povoado de Fátima” 

(ENTREVISTADA E.B.P.).  

Outros moradores informam que primeiro se chamou vila e depois sim, povoado, até 

pela questão da ordem do número da população local. Mas essa fala transcrita acima mostra 

que a padroeira teve influência em seu topônimo. Seja por questão de homenagem, seja por 

questão de uma estética no nome, mas o que se buscou mostrar foi que, de algum modo, 

Nossa Senhora de Fátima influenciou nessa mudança.  

Pensando em escolher um padroeiro ou uma padroeira para a referida localidade, 

elegeram Nossa Senhora de Fátima. É entendido por todos os entrevistados que a história da 

chegada da santa padroeira é uma história paralela à escolha do nome do povoado.  

A autora Zeny Rosendahl (1996) afirma que:  
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Os santos são as representações fundamentais do catolicismo popular, como seres 

pessoais e espirituais dotados de poderes sobrenaturais. [...] Os santos, apesar de 

estarem no céu, se fazem presente na terra por meio de sua imagem. É a imagem o 

objeto de culto e, de algum modo o santo se identifica com a imagem. 

(ROSENDAHL, 1996, p. 72) 

 

Os santos são vistos como pessoas que têm poderes sobrenaturais dados por Deus. 

Cada fiel tem uma identificação com um santo ou mais, de acordo com as suas necessidades. 

Os santos e as santas são tidos como sagrados, merecedores de temor, respeito, devoção e fé, 

pois o sagrado pode ser tanto terrível quanto fascinante, as pessoas o temem e se sentem 

irresistivelmente atraídos para ele. (ROSENDAHL, 1996, p. 29)   

Nossa Senhora de Fátima, santa padroeira do povoado, tem grande importância para os 

moradores desta localidade desde sua fundação até os dias atuais. Como uma moradora fala 

“Ela, a santa, na minha opinião, ela é uma mãe como se fosse assim, poderosa, protetora. 

Porque eu nunca vi uma pessoa se apegar com Nossa Senhora de Fátima e ser desamparada. 

Eu ainda não vi, só se não pedir, porque eu tiro por mim” (ENTREVISTADA M.A.S.)  

  

Lembranças e relatos das minas 

 

A atividade de extração de minérios teve inicio no Brasil, no século XIX. E no 

povoado de Fátima, essa atividade teve inicio mais especificamente no ano de 1940 com a 

empresa Companhia Minas da Bahia e que posteriormente passa a ser chamada de Misapel 

Mineração, a qual teve grande rotatividade de proprietários, sendo todos eles estrangeiros.  

No desenvolvimento da atividade de extração de minérios, eram usadas técnicas mais 

simples, em que o trabalho era mais de esforço braçal e de ferramentas tais como, picaretas, 

marretas, pá, carro de mão. 

Araujo Neto afirma que:  

 

Entre as condições que facilitam a exploração dos recursos minerais de um local, 

salientam-se, além da existência dos próprios recursos, a disponibilidade de 

energia, o acesso a fontes abundantes de água, vias de transporte entre zonas de 

exploração e mercado consumidor, disponibilidades de técnicas apropriadas e 

capital necessário a implantação de meios de produção adequados a cada caso 

(ARAUJO, 2006, p. 14) 

 

Assim, as comunidades próximas ao povoado de Fátima tornaram-se um lugar 

propício à exploração de minérios, pois possuíam alguns recursos e outros como energia e 

vias de transporte foram providenciados pelos proprietários da empresa de mineração, tais 

como a implantação de um gerador e a construção da estrada de ferro. Sendo assim, foram 
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abertos vários pontos de exploração do minério localizados na Mina do Sapé e nas 

comunidades próximas, são eles: mina do Onha, Calabá, Boa vista, Serenhém, Pedra preta e 

Sapé. E deles eram extraídos os minérios de ferro, aço e o manganês. 

Há de se lembrar de que os moradores do povoado são pessoas oriundas dos 

municípios circunvizinhos e que foram se estabelecer pelos meios de trabalho em atividades 

agrícolas, nas casas de farinha, em olarias e na extração de minério e até mesmo para 

trabalhar no centro da cidade. As pessoas entrevistadas afirmam que os trabalhadores das 

minas eram vindos de outros municípios e dizem que chegando à Mina do Sapé, cada um 

recebia um hectare de terra para construir sua casa. Essa migração ocorreu principalmente por 

pessoas dos municípios de São Felipe, Castro Alves, Nazaré, Varzedo e até mesmo da área 

urbana de Santo Antônio de Jesus.  

Em primeiro lugar o ferro e em seguida o manganês eram apontados como os minerais 

com o maior valor de exportação, ou seja, que rendiam mais lucros aos proprietários das 

empresas de exploração de minérios. Estes depois de serem extraídos eram lavados no Rio 

Taitinga, separados e levados à São Roque da Barra para serem transportados para o exterior 

por meio de transporte marítimo. Como relata com detalhes o entrevistado S.B.S.  

 

Os minério saia daqui, tudo pus Estados Unidos, era produzido aqui. Em São Roque 

da Barra, era o embarque de minério antigamente, de navio. Os minério saia tudo 

pá São Roque da Barra, lá que carregava o navio e viajava. Hoje, a 20 ano, vamo 

dizê, é pá aqui, mas antigamente não era pá aqui, era transportado pá fora, era 

carregado o navio ai na barra de São Roque, ai descia; ai em Salvadô mermo 

carregava os minério pá fora. [...] Juntava aqui, lavava e descia tudo de trem de 

ferro pá São Roque da Barra. (ENTREVISTADO S.B.S.) 

 

Outras lembranças são conhecidas e ao falar com mais uma entrevistada e moradora 

do povoado, ela declarou: Eu tenho muitas lembrança minha fia, minha mãe ia pescá, a gente 

chegava ia tudo cum ela, ai ela botava o anzó, a gente ficava só assuntano, via os camarão, 

via os caranguejo que vinha, vinha aquela lotada de acará tudo bom, aquela água limpa e 

hoje em dia num se vê água de forma niua.  A água tá poluída, tá triste. E o rio aqui inchia, 

levava 3 dia pá secá.  [...] Isso aqui já foi muito bunito.  

A lembrança do lugar é um processo invisível que pode se dar de forma lenta ou 

rápida. E segundo Bosi, a lembrança é a sobrevivência do passado. E é do presente que parte 

o chamado ao qual a lembrança responde. (2003, p. 38;53)   

Sendo assim, naturalmente algumas lembranças surgem espontaneamente durante a 

entrevista ou, em um segundo momento, após o entrevistado parar para se concentrar na 

pergunta que lhe foi feita.  
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Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feito um apanhado de entrevistas com 

pessoas de idades diferentes, com adultos e com os mais velhos, tendo em vista a importância 

da contribuição de ambas as faixas etárias. Porque, como afirma Bosi, o adulto ativo não se 

ocupa longamente com o passado. Mas, haveria, portanto, para o velho uma espécie singular 

de obrigação social de lembrar, e lembrar bem. (BOSI, 2003, pp. 60; 63).  

Enquanto os adultos não lembram ou não se preocupam muito em conseguir lembrar, 

os velhos se dedicam, fazem isso com cuidado e zelo, dando assim ao trabalho de pesquisa 

desenvolvido, um trabalho sério e estimado.    

 

O lugar e a identidade 

 

 Segundo Milton Santos (1979, p. 387), o lugar encarna as experiências e as 

aspirações das pessoas. E para a autora Ana Fani Carlos, deixa clara a importância do lugar 

para a construção da identidade. Quando afirma que:  

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de 

uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura 

civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o homem se reconhece 

porque é o lugar da vida. (CARLOS, 1996, p. 29) 

 

A identidade de um indivíduo é construída a partir das experiências das relações com 

outros indivíduos da mesma cultura que a sua, de diferentes culturas e da relação com o 

ambiente. E é o que compõe o conjunto de significados e sentidos, que o mesmo leva 

impregnado em si. 

Ainda segundo Ana Fani Carlos (1996, p. 2), o lugar é a porção do espaço apropriável 

para a vida – apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de seus moradores. A 

autora faz relação do lugar com a corporeidade, a percepção (os sentidos), a história e a 

cultura do lugar. Tuan (1983, p. 39-40) afirma que o corpo é uma “coisa” e está no espaço ou 

ocupa espaço e que o corpo é “corpo vivo” e o espaço é um constructo do ser humano. Essa 

afirmação sustenta a ideia da autora.  

O lugar pode ser considerado como algo abstrato, por ser um cenário que muda de 

acordo com a percepção de cada indivíduo e que muda com o tempo. É nesse vago abstrato 

que acontece a vida, as relações humanas. E tanto as relações quanto a construção deste lugar 

em lugar apropriado à vida humana, depende do uso do corpo. O uso do corpo no que diz 
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respeito às atividades cotidianas a serem realizadas e no conhecimento, na exploração do 

referido lugar. 

 

Um retrato atual  

 

Alguns recursos foram alcançados pela comunidade com o passar dos anos. O ano de 

1984 foi marcado pela chegada da energia elétrica no povoado. Essa obra foi atribuída em um 

período que teve como conjuntura política o governo de João Durval Carneiro, como 

governador da Bahia, e como presidente do Brasil o General João Batista  de Oliveira 

Figueiredo. No ano de 2007, foi construído o poço artesiano com profundidade entre 80 a 90 

metros. Antes da implantação do poço, era feita a utilização da água do Riacho. 

O povoado de Fátima atualmente possui 57 famílias e alguns serviços públicos como a 

escola municipal Grupo Escolar Ivany Gomes de Gusmão, um Posto de Saúde da Família 

(PSF), uma praça e duas igrejas, uma evangélica recente e outra católica que existe há muito 

tempo. Todas as casas dispõem de energia elétrica, possuem suas próprias fossas e fazem uso 

do poço artesiano. 

 

Considerações finais 

 

A história de um povo fica registrada na memória dos que a viveram e dos que 

ouviram os testemunhos de vida. No entanto, a mente humana é falha e tendenciosa, pois, 

segundo Michael Pollak (1992, p. 4), a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo 

fica registrado. A memória também sofre em função do momento em que ela é articulada, em 

que ela está sendo expressa. Sendo assim é de grande importância trabalhos como este que 

busca conhecer a história a partir de entrevistas e testemunhos e transcrevê-la, transformando-

a em documento e, além disso, permitir o acesso deste material ao público. Assim a memória 

ficará registrada e poderá se ter acesso durante gerações, para que as mesmas venham a 

conhecê-la.  

Não se tem o ano exato em que foi oficialmente fundado o povoado de Fátima. Alguns 

afirmam ter sido um pouco antes da chegada da santa padroeira e também há quem diga 

simplesmente que não se lembra. Essa divergência pode ser entendida como uma luta perdida 

da memória na busca de lembranças, o esquecimento.  

O esquecimento, para Ricouer (2007, p. 424), é como dano à confiabilidade da 

memória. E ele ainda afirma que: [...] o esquecimento é deplorado da mesma forma que o 
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envelhecimento ou a morte: é uma das faces do inelutável, do irremediável (RICOUER, 2007, 

p. 435). O esquecimento acomete o ser humano em qualquer faixa etária, no entanto muitas 

vezes é apontado como fator acentuado à velhice. Já que nessa fase muitas coisas ficam 

confusas na memória, ocasionando assim, o esquecimento.  

Por isso não se pode afirmar quanto ao tempo exato de fundação do povoado de 

Fátima. No entanto, graças ao uso da técnica de entrevistas, a história do povoado de Fátima 

mais uma vez foi contada e pode-se ter um período aproximado. E em algumas memórias 

ainda sobrevivem e sempre são contadas com grande empolgação, as experiências vividas em 

outros tempos.  

Ecléa Bosi (2003, p. 21) relata que Walter Benjamin meditou sobre os efeitos do 

capitalismo anônimo que corrói a memória coletiva, forçando-o a agarrar-se aos fiapos da sua 

memória familiar. E assim foi como me vi, diante da falta de material para desenvolvimento 

desta pesquisa, fui recorrer ao possível da memória.  Um município que vive em função do 

capitalismo, e assim reconhecida como comércio mais barato da Bahia, não possui um 

registro da memória do seu povo.  

Sendo assim, estas informações não existem por falta de um acervo público que vise à 

preservação da memória das comunidades que tiveram participação na sua expansão 

econômica e territorial. O que dificulta trabalhos assim como este e até inibe alguns outros.  
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Civilismo em terras baianas: “povo” e participação política 

na batalha eleitoral 1910 

 

WILLAN DE SOUZA JANUÁRIO

 

 

  

Como proposta de apresentação no III Simpósio de História  Regional e Local, tenho o 

objetivo de debater questões relativas à pesquisa a ser  desenvolvida no Mestrado em História 

Regional e Local da Uneb. O tema da pesquisa é a Campanha Civilista que ocorreu entre 1909 

e 1910 com os candidatos Rui Barbosa e Hermes da Fonseca, cujo objeto de análise é a 

participação e a representação política de camadas da sociedade que, apesar de não serem 

inseridas na política eleitoral, estavam constantemente citadas em fontes do período, como 

periódicos, discursos eleitorais, fotografias, charges e outras. Nesse sentido, tenho o objetivo 

de entender o “povo” em meio ao debate político-eleitoral que se desenvolvia em torno do 

civilismo e proponho isto, nesse texto, através da análise dos discursos feitos por Rui Barbosa 

em algumas localidades do país, quando candidato, tentando apresentar o que já tenho 

analisado na pesquisa. Os estudos serão direcionados às relações do contexto da Bahia dentro 

da Primeira República. 

Parte considerável dos autores que analisa a historiografia da Primeira República (Cf. 

BELLO, CARONE, VISCARDI, UEOCKA, SAMPAIO) entende a Campanha Civilista de 

1910 como a pioneira a inserir certos procedimentos democráticos no Brasil e a também 

propor, inicialmente, uma ruptura na política do café-com-leite. Mesmo com as propostas 

“democráticas”, o sistema oligárquico e suas estruturas não seriam extintas, os métodos de 

pressão no eleitor e o “voto de cabresto” não deixariam de estar presentes nessas eleições.
200

 

No que se refere aos que não votavam ou ao “povo não eleitor”, apesar de não participarem de 

forma direta da escolha de um político estavam inseridos no debate entre políticos e impressa 
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Métodos esses condenados constantemente por Rui Barbosa nos discursos citados, e estudados na 

especialização. Tal candidato compara a luta pelo que define como civilismo semelhante à “luta pelo fim da 

escravidão” quando os militares, principalmente soldados, desempenhavam funções não condizentes com seu 

ofício definindo que “esses costumes são vestígios do tempo, em que a condição do soldado e a do cativeiro se 

tocavam”. (Discursos de Rui, Vol. I, XXXVII, 1910).   
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de diversas maneiras. Nesse sentido, gostaria de ressaltar a complexidade do termo “povo”, 

que é complexo em variadas épocas e lugares. Para alguns, esse termo pode ser de difícil 

“definição”, mas o que pretendo nessa pesquisa é entender tal conceito dentro da 

temporalidade que me proponho analisar: os primeiros anos da Primeira República, levando 

em conta as peculiaridades de tal período como a mudança recente de um regime político para 

outro, a recém-emancipação dos escravos, e a região que pretendo analisar, a Bahia, só para 

citar exemplos. Nesse sentido, é relevante ressaltar que o candidato Rui Barbosa citava a 

palavra “povo” constantemente em seus discursos durante suas visitas ao redor do Brasil. Mas 

afinal, quem era o “povo” para o baiano?   

Mesmo citando tal expressão e fazendo prevalecer que estaria falando de um conceito 

comum para toda a sociedade brasileira, podemos entender que Rui Barbosa diferenciava a 

existência de variadas camadas do que chamava de “povo brasileiro”. Em muitos casos usa a 

palavra genericamente, sem ter a intenção de dizer de que tipo de povo estava se referindo. 

Contudo, podemos distinguir o que entendia ser “povo” a depender dos contextos existentes, 

como o lugar onde discursava (estado, cidade, auditório, etc) para quem o candidato proferia 

sua plataforma (comumente uma plateia de políticos) ou adjetivos que vinham acompanhados 

por “povo”, deixando evidente de quem o candidato se referia. Nesse sentido, seria 

interessante citarmos um exemplo importante para o debate proposto que é a sua visita à 

Bahia, em fevereiro de 1910, caso exemplar para entendermos tal análise, pois em seus 

discursos referentes à Bahia podemos extrair uma grande quantidade de referências ao termo.  

Nesse discurso podemos perceber vários adjetivos como “auditório popular”, ao que 

Rui chama os que escutam sua plataforma, os que estão dentro de um ambiente escolhido para 

leitura de sua plataforma (no caso o Teatro Politeama), “comoção popular”, “seio do povo”, 

“instrução do povo”, dentre outros. Esses adjetivos que se estendem por vários discursos do 

político são de fundamental importância para entendermos o que Rui Barbosa entendia ser 

essa “massa” – conceito que se diferencia de “povo” no período – que não estava inserida 

dentro da política, mas que estava representada dentro do debate da imprensa, intelectuais e 

discursos dos políticos.  

É válido ressaltar que seus discursos, que muitas vezes duravam horas, eram repletos 

de rebuscadas palavras para o entendimento do público que o próprio admite ser complexo, 

como podemos perceber quando inicia, no Teatro Politeama, que “se eu não soubesse estar na 

Bahia, nesta região saturada de espiritualidade, (...) não me animaria a dirigir a um auditório 

popular um documento árido como esse” (Excursão Eleitoral, discursos de Rui Barbosa, 

Tomo 1, p. 1). Ao definir que estava em um auditório popular – com certeza não tão popular 
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assim, pois Sarmento (2009) confirma que os populares desta vez os mais humildes, ficaram 

do lado de fora do espaço reservado à elite. Rui destaca que suas palavras não são de 

entendimento para qualquer pessoa. O tipo de “povo” para quem Rui lê sua plataforma parece 

ser composto de pessoas letradas, pertencentes às camadas do poder. 

As metáforas para caracterizar o povo são definidoras do que se entende e diferenciava 

esse povo que parece querer igualar. Nesse sentido, alguns trechos instigam o leitor a 

compreender como Rui Barbosa entendia o papel da população dentro do civilismo, quando 

em forte dramaticidade elege a Campanha Civilista como um marco que permite superar os 

problemas do país: 

Daí as proporções incomparáveis deste movimento, que não tem parelha na história 

do Brasil. Haja vista a comoção vulcânica do povo em S. Paulo e Rio de Janeiro, a 

propagação da lava por todo solo de Minas, estados sísmicos da opinião na Bahia, 

a trepidação geral do Sul e os surdos rumores que pelo Norte mesmo começaram a 

percorrer a atmosfera. (Discursos de Rui, Tomo 1, p. 19) 

 

Nesse trecho, especificamente, é evidente que Rui Barbosa enxerga o povo como uma 

camada da sociedade que expressa suas convicções políticas de forma espontânea, ou ainda 

instintiva.Vemos constantes metáforas das mais diversas formas como as de caráter geológico 

(“comoção vulcânica”), anatômicas (“seio do povo”), ou comparações a animais como 

“bestas” (ao se referir se o país seria governado por “bestas” ou homens civilizados), dentre 

outros termos. Para Rui, o povo – aqui a massa desgovernada que habitava alguns rincões do 

país - precisava ser educado para a fase política que o Brasil vivenciava, mas ainda agiam 

“imaturamente”, ou de forma impulsiva (a frase comoção vulcânica define bem isso). O povo, 

dessa maneira, precisaia ser educado, pois “a instrução do povo ao mesmo tempo que o 

civiliza e o melhora, tem especialmente em mira habituá-lo a se governar a si mesmo, 

nomeando periodicamente, no município, no Estado, na União, o chefe do Poder Executivo e 

a Legislatura”. (Discursos de Rui, Tomo 1, p. 56) 

Não podemos isolar os discursos eleitorais de Rui Barbosa na Campanha Civilista de 

sua formação e atuação dentro do liberalismo brasileiro. Silva (2009) entende o discurso 

liberal ruiano dentro de sua atuação, dentre outras, em 1904 quando o baiano proferiu um 

discurso no Senado, criticando a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Defendendo a 

liberdade individual, afirmava que o ser humano devia ou não escolher se desejava vacinar-se. 

O Estado não tinha direito de decidir pelos cidadãos as atitudes com o próprio corpo. 

Entretanto, Rui Barbosa apoiava algumas atitudes do governo como a decretação de estado de 

sítio imposta aos revoltosos de 1904. Nesse sentido, defendia que o povo não poderia ter 

gerado todo o transtorno que provocou, mas ter esgotado todas as alternativas no plano da luta 
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na justiça. Vemos dessa forma, que a mobilização popular deveria ser ordeira, se resumindo 

ao campo jurídico e da participação em eleições e subjugados à lei. Em trecho específico, 

dentro de sua excursão eleitoral, vemos uma análise importante sobre a relação militares e 

povo: 

(...) O Exército, que não quis, 1888, esmagar escravos, não se prestaria em 1910, a 

trucidar o povo leal à Constituição. (...) Demais disto os atritos da força armada 

com o povo os ensinaram a se respeitar mutuamente. O povo não encararia, numa 

revolta da multidão contra a lei, à legitima repressão da força armada. A força 

armada não se aventuraria, numa bernada oficial contra a lei, à legitima aversão 

popular. Se uma agitação desta cidade negasse obediência ao presidente realmente 

eleito e normalmente reconhecido, esse movimento desmoralizado receberia logo da 

força regular o devido corretivo. (Discursos de Rui, Tomo 1, Vol. XXXVII, p. 326) 

 

Ao vermos sua atuação na Revolta da Vacina, na análise de Silva (2009), e no que 

seus discursos eleitorais deixam transparecer, Rui poderia entender que carecia ao “povo” – e 

doravante outras camadas como os militares – obedecer às leis do país. A Constituição, 

promulgada em 1891, tinha pontos a serem revisados e a sociedade precisava estar submissa a 

ela.  

Outras carências encontradas nas imagens que vemos da “massa” que habitava o país, 

está relacionada às características que apanhava das regiões que percorrera. Um exemplo 

disso é como caracteriza o sertão baiano, onde faz uma crítica aos “jagunços de Antônio 

Conselheiro”, quando se refere a Canudos e sua resistência naquela “façanhosa crueldade nos 

sertões baianos”. Quando critica o ocorrido em Canudos, ele procura relacionar essa região 

como um local que o poder público deveria atuar efetivamente. Essa visão é ampliada para o 

que chamava de “Estados do Norte” (Pernambuco, Ceará, Maranhão, dentre outros) onde, 

para ele, a população se acomodava por causa das oligarquias dominantes. Essa “massa” 

desinstruída precisava ser inserida na estrutura republicana. 

Dessa forma, entendemos que os indivíduos que precisavam ser educados eram os que 

não participavam da escolha de candidatos nas eleições ou que não eram legalmente 

autorizados a usufrui do sufrágio eleitoral, pois ao mesmo tempo em que cita e conclama essa 

parcela ele define bem que ela deveria ser educada e transformada em “povo eleitor”. Com 

isso, Rui Barbosa não deixa de citar em seus discursos às camadas já retiradas do processo 

eleitoral, pois em sua fala é visível a referência a populares. Em contrapartida, mesmo citando 

uma “mobilização popular” em torno da Campanha Civilista, ele definia bem o lugar onde se 

encontrava ao dirigir sua plataforma política a um público restrito, como a classe média 

brasileira, intelectuais, e representantes políticos do país.  
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Rui Barbosa parecia estar convencido que obtinha apoio tanto do “povo eleitor” e do 

não eleitor, pois mesmo direcionando sua fala aos representantes, na grande maioria das vezes 

não deixa de citar mulheres, soldados, religiosos, analfabetos, dentre outros indivíduos que se 

encontravam excluídos do processo eleitoral. Pois “era a primeira vez que um candidato à 

presidência, entre nós, lia a sua plataforma ao povo”. (Discursos de Rui, Tomo 1, p. 114) 

 Rui Barbosa também entendia que cada lugar tinha um povo diferente, seja o eleitor 

ou não, pois em cada cidade e estado que fazia excursões também pretendia caracterizar como 

era a população local, como agiam a fatos políticos, sua história, seus atributos emocionais, 

etc. Ao relacionarmos o que Carvalho (2002) evidencia em seu artigo “Os três povos da 

República” como os discursos analisados, podemos entender que para Rui o “povo das ruas” 

deveria se enquadrar dentro do sistema republicano educando-se para eleger representantes, 

deixando de ser analfabeto ou não-letrado. Enquanto os que podiam votar tinham a 

legitimidade e a responsabilidade de defender os ideais republicanos, por meio de seus 

representantes. As eleições dessa forma parecem ser o eixo-central para se diferenciar “povo”, 

um termo que pode ser tão particular em Rui Barbosa.  Nesse sentido, o “povo” em Rui 

Barbosa não é homogêneo, mas com anseios e atitudes bastante diferentes.   

Nesse sentido, devemos entender que a imprensa, os discursos políticos, as fontes que 

nos propomos analisar, são espaços de construção da nação, da política e o lugar onde os 

intelectuais constroem o “povo”. Para entendermos essa “participação” e “mobilização” que 

se atribui a uma parcela não inserida formalmente nas eleição dentro da Campanha Civilista, 

podemos problematizar o conceito de representação. Hollanda (2008) contribui com o debate, 

em “A questão da Representação política na Primeira República”, ao analisar a atuação de 

políticos e intelectuais positivistas, realistas e liberais sobre os anseios e planos que tinham 

para com a “massa” que habitava o país. Para a autora, as distintas reações normativas ao 

diagnóstico de uma “massa amorfa” e impotente diante das causas de seu infortúnio 

convergem num duplo e necessário fundamento político do governo, o de criação e unidade 

do povo. Para entendermos como o povo era representado em torno dos discursos de 

intelectuais do período, como Rui Barbosa e Assis Brasil, Holanda propõe a compreensão da 

teoria hobbesiana, que diz que os homens padecem dos males da desordem quando dispersos 

numa multidão destituída de forma, que precede o próprio conceito de povo. Desta forma, 

estes indivíduos são reinventados por um “soberano” e esta é a condição da sua existência 

como um coletivo ordenado. A representação é dotada, portanto, de uma vocação criativa, 

voltada para a unificação de indivíduos isolados na idéia comum de povo. Com isso, a 

possibilidade da ordem política, preocupação fundamental de Hobbes, reside no abandono da 
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ideia de supressão das partes e, sim, na constituição de um todo indistinto. (Hollanda, 2008 

.p.28) 

É no discurso político de Rui Barbosa que vemos a representação de um “povo” que 

não sabia se autogovernar e que padecia com a atuação de oligarquias que absorviam suas 

energias cívicas, como as ”oligarquias do Norte” (termo que o político utilizava e que seriam 

as lideranças do que hoje corresponderiam aos estados do Norte e Nordeste do Brasil). E o 

Estado brasileiro tinha o papel decisivo na construção da unidade desse povo que precisava 

ser educado nas leis e rituais cívicos da nação, e o mais importante ritual para Rui Barbosa 

seria a eleição, o sufrágio universal. Isso se une às palavras de Cristina Buarque de Hollanda, 

que acredita que “o povo, a despeito de sua existência desordenada e amorfa, não constituía 

um obstáculo ao aprimoramento da vida pública, pois o Estado, os homens públicos e o 

próprio ritual eleitoral acumulavam a possibilidade de superação deste grave problema da 

dispersão”. (Hollanda, 2008 p.29). 

 É relevante ressaltar que a representação do “povo” em meio a Campanha Civilista 

deve ser mais aprofundada no decorrer da pesquisa. A batalha eleitoral de 1910 é apontada 

como um evento que mobilizou número relevante de indivíduos, e isso faz parte de uma 

cultura política na história da Primeira República que deve ser problematizada. Vimos que o 

conjunto de expressões analisadas acima constitui um exemplo da cultura política de Rui 

Barbosa, vinculada à sua formação liberal. Ainda vimos que as constantes citações do termo 

“povo” define sua visão sobre uma parcela da sociedade inserida no debate da Campanha 

Civilista que, para Rui, seria um divisor de águas, mas nada foi que um evento onde os 

oponentes não eram tão diferentes quanto se definiam, buscando interesses junto aos eleitores. 

Para finalizar, destaco que pretendo entender como as elites baianas viam a 

participação de pessoas não incluídas diretamente no processo político através das análises 

dos discursos da imprensa e dos políticos (como J. J Seabra, Severino Vieira e José 

Marcelino) e intelectuais baianos que figuravam em torno de debate do civilismo. Com isso 

pretendo contribuir para o debate sobre a cultura política da Primeira República na Bahia.  
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Catequização e colonização em Água Fria entre 1653-1750: de arraial a uma das mais 

importantes e antigas vilas da Bahia 
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As pesquisas no campo historiográfico brasileiro têm demonstrado nos últimos anos 

uma mudança de postura, o que fica evidente na busca por novos e variados objetos de estudo, 

perpassando pelos vários momentos da história do Brasil. De alguma forma, isso implica o 

uso de novas e variadas abordagens nas pesquisas, possibilitando-nos afirmar que as análises 

puramente pautadas no entendimento de grandes dimensões como a política e a economia 

(não que estas não sejam importantes ou ainda não sejam levadas em consideração) deram 

lugar a questões de ordem social e cultural, ou seja, estudos relacionados com indivíduos ou 

grupos ou aspectos sobre os mesmos que outrora eram considerados irrelevantes para o 

entendimento de certas conjunturas passam a ser relevantes. Não só para entender certos 

contextos, mas essencialmente para conhecer aspectos micros do cotidiano de certas 

comunidades em dimensões possíveis de análise historiográfica vemos que essa mudança na 

abordagem historiográfica enriquece o campo das pesquisas e amplia o leque de 

possibilidades dos historiadores. 

Dentro dessas abordagens historiográficas podemos inserir os estudos sobre os povos 

indígenas no sertão, a atuação das ordens religiosas a serviço da coroa e de seus próprios 

interesses, as atividades mercantis desenvolvidas em alguns núcleos de povoamento (aldeias e 

vilas) nos sertões, os múltiplos conflitos entre colonos e indígenas, as insurreições indígenas 

contra a dominação branca que demandaram medidas administrativas repressoras, processos 

inquisitoriais, só para citar alguns dos muitos exemplos. As regiões e localidades passam a ser 

“domínios e dimensões
201

” (Barros, 2004: 23) levadas em consideração nesses estudos.  Dada 

a complexidade de definição do que é o “regional” e “local”, faz-se necessário algumas 

importantes observações acerca desses conceitos, tão presentes em muitos textos e trabalhos 

desenvolvidos em muitas universidade pelo país. O estudo do sertão, enquanto domínio ou 

campo temático insere-se nessas definições de “região” e “local”, não só do ponto de vista das 
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delimitações geográficas e administrativas, mas principalmente, enquanto campo 

metodológico ou escolha de abordagem, que é, sobretudo, o sentido que nos interessa aqui. 

Para melhor entendermos essa questão precisamos situar-nos quanto à apropriação e definição 

desses termos. Na Conferência para o I Encontro de História Local/Regional
202

, D’Assunção 

Barros afirma que a “região e o local são trazidos de fato para o centro da análise, para um 

lugar importante no palco da análise historiográfica; o local se mostra como o próprio objeto 

de análise”. Sendo assim, esse local assume múltiplos significados, podendo também 

representar uma escolha metodológica ou campo de atuação do pesquisador, sela ele o local 

de onde fala ou sobre o qual fala e ainda o local como campo de atuação. Feitas essas 

considerações que nem a priori, nem a posteriori encerram em si as problemáticas em torno 

da definição de “região” e “local”, ressaltamos que as mesmas foram necessárias em função 

de ser o sertão o “local” abordado na pesquisa que será descrita/discutida e problematizada 

aqui.  

Falar da colonização implica necessariamente analisar todos os sujeitos envolvidos no 

processo de dominação/resistência e os interesses que orientaram estes na ocupação/defesa 

desses lugares de conflito e lugar também de encontros das diferenças, que foi o interior da 

capitania da Bahia, especificamente como nosso foco de interesse. Mas, quando abordamos a 

ocupação e dominação/resistência nos sertões, devemos ter em mente que esse é um “lugar” 

e/ou tema que ainda carece de estudos, primeiro, dada a significativa extensão deste, aliado a 

carência de fontes, inexistência e/ou precariedade de arquivos públicos locais e, segundo 

porque por muito tempo os estudos e pesquisas sobre a colonização portuguesa centraram-se 

na capital da colônia e nas vilas do recôncavo da Bahia, sendo o sertão tido como mero 

espaço de transição e fornecedor de gêneros alimentícios e mão de obra cativa indígena para 

as regiões mais ricas. Outra observação importante para nos situarmos melhor diz respeito à 

definição de qual parte do sertão é analisada na pesquisa, a saber, o “sertão de dentro” 

(ABREU, 1969), espaço abrangente que se estendia da Bahia ao Ceará, que continha uma 

população indígena numerosa e diversificada em seus grupos e designações (PUNTONI, 

2002: 45). Mas aqui interessa-nos a parte Norte dessa região baiana. É esse caminho mais ao 

Norte nosso foco, uma vez que aí se localizaram os principais aldeamentos jesuíticos dessa 

parte do sertão baiano nos séculos XVI e XVII, possibilitados e acessados através dos rios 

Pojuca, Inhambupe, Itapicuru, Jacuípe e outros, sendo a região de concentração de muitos 

                                                           
202

 Esta Conferencia fora realizada no Campus V da UNEB, em Santo Antônio de Jesus no ano de 2009. 



350 

 

índios que posteriormente seriam aldeados para dar origem às aldeias de São João Batista de 

Água Fria, Inhambupe, Nossa Senhora de Natuba, dentre outras.  

Os colonizadores desconheciam o “sertão de dentro” (ABREU, 1959). Mesmo que 

sertanistas já soubessem da existência dessas terras para além do litoral e da cidade do 

Salvador, esse era ainda um lugar pouco explorado, dentre outras razões pelo temor em 

relação aos indígenas tidos como bravos, sem esquecer que o foco da ocupação nos primeiros 

anos da colonização concentrou-se nas regiões litorâneas. Mas com a necessidade de 

ampliação das áreas ocupadas, com a descida dos currais para mais longe dos canaviais, a 

demanda de mão de obra e a própria atividade de conversão de gentios o deslocamento da 

colonização para o sertão foi inevitável. Também houve o descimento do sistema de 

aldeamentos praticado pelos padres inicialmente próximo do litoral, mas haja vista os 

conflitos de interesses com colonizadores foram deslocados para o sertão, onde os indígenas 

eram aldeados em comunidades religiosas e agrícolas como estratégia para garantir maior 

eficácia em sua atividade de conversão das almas, por promover o que Haubert (1990: 35) 

chama de desenraizamento geográfico e cultural. 

Quanto a esta ocupação do sertão, Felisbello Freire (1998: 19) fala em duas estradas 

que comunicaram a capitania da Bahia a Minas Gerais (Estrada do Sul) e a Sergipe (Estrada 

do Norte). Mesmo que estes tenham sido os caminhos resultantes da expansão da economia 

do gado, a priori, não deixou de ser também o caminho das correntes de povoamento 

(POMPA, 2003: 201). Outro aspecto relevante analisado na pesquisa em questão é a possível 

relação entre essa economia do gado e o (re)povoamento do arraial de Água Fria estando na 

rota dessa economia possibilitando-lhe o desenvolvimento político/demográfico no século 

XVII e XVII, por passar por este arraial um importante caminho que ligava-se a outras 

regiões prósperas. Sobre essas entradas nos sertões o (re)povoamento do sertão como lugar 

físico era acompanhado também pela “passagem do sertão simbólico do plano do vazio e 

desconhecido para um espaço “cheio”, preenchido pela colônia e pela civilização”. (POMPA, 

2003: 200). É necessário realçar que o uso dos termos sertão e espaço ultrapassam as noções 

geográficas e administrativas, perpassando o campo do simbólico. Em Certeau (1990: 202, 

203) um lugar é a ordem na qual são distribuídos os elementos nas relações de coexistência, 

enquanto o espaço é um lugar praticado. Os relatos de religiosos, as crônicas de sertanistas e 

outros agentes transformam os lugares em espaços e vice-versa. Por isso, o termo sertão aqui 

ora encerra a noção de espaço geográfico e administrativo, ora a extrapola sendo usado no 

sentido de um espaço construído e engendrado nas relações entre colonizadores e colonizados. 
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O sertão torna-se também, além do litoral e do recôncavo, um espaço de trânsitos, de trocas e 

de conflitos. 

A atividade colonizadora e/ou catequizadora varreu as regiões sertanejas desde o rio 

Vaza-barris até o Paraguaçu, a ponto de atingir o São Francisco. Ao longo desse trajeto ou 

caminhos percorridos por diversas expedições colonizadoras, formaram-se vilas que 

desempenharam importante papel político e econômico e possibilitaram assim a ocupação do 

interior, mesmo que esse processo não tenha acontecido de forma homogênea e totalmente 

planejada, mas que conseguiram atingir os sertões baianos. Os municípios baianos de Água 

Fria, Olindina, Itapicuru, Ribeira do Pombal, Ouriçangas, Nova Soure, Inhambupe, dentre 

outros, foram aldeamentos jesuítas nos séculos XVI ao XVIII e deram origem a antigas vilas 

na Bahia, como a Vila de São João de Água Fria, outrora conhecida como Arraial de Água 

Fria. 

Por tratar-se de uma região extensa ocupada e explorada ao longo de séculos, o 

desenvolvimento da pesquisa tem, a priori, a preocupação em delimitar os domínios, para 

evitar excessos com informações, em detrimento da problematização. Nesse aspecto de 

problematização preocupa-nos também a forma como a atividade jesuítica, a reação e relação 

dos indígenas com os religiosos serão abordadas, para evitar o empoderamento do 

colonizador/catequizador. Partiremos de uma abordagem de um ponto de vista mais crítico, 

ou seja, a análise das atividades desenvolvidas pelos jesuítas junto aos diversos grupos 

indígenas não pode puramente caminhar pelo viés religioso, sob o risco de sermos enredados 

pelo discurso justificador da necessidade de salvação das almas dos índios. A própria 

instituição dos aldeamentos, com a estratégia de agrupamento dos indígenas em aldeias 

próximas à cidade do Salvador nos primeiros anos desde a chegada da Companhia com Tomé 

de Souza e Nóbrega, cumpria objetivos de cunho politico administrativo.  

 

O sistema correspondia a um triplo objetivo. Tratava-se, em primeiro lugar, de 

criar aldeamentos de índios ditos “mansos”. Em segundo lugar, os aldeamentos 

circunscreviam as áreas coloniais, impedindo a fuga para a floresta tropical dos 

escravos negros das fazendas e dos engenhos, Enfim, as autoridades e os moradores 

estimulavam os descimentos de indígenas a fim de manter os contingentes de mão 

de obra compulsória nas proximidades das vilas e dos portos. Os descimentos 

acentuavam a dessocialização dos indígenas, fazendo-os permeáveis a catequese. 

(ALENCASTRO, 2000: 181.) 

 

Essa atividade aparentemente aleatória de agrupar indígenas nada tinha de inócua, era 

antes de tudo parte do projeto colonizador, segundo Almicar Torrão Filho (2004: 81) esse era 

um projeto da coroa levado a cabo pela Companhia, que ainda incluía a criação de vilas e 

cidades próximas aos aldeamentos ou locais de maior concentração de indígenas para garantir 
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as leis dos homens e de Deus. Nesse ínterim, a interpretação do professor Fabricio Santos é 

acertada ao afirmar que a configuração política do império português apoiava-se, desde o 

início, em uma profunda indissociabilidade entre o poder politico e o religioso (SANTOS, 

2007: 111), formando o que Cândido da Costa e Silva (2000: 25) chamou de uma perfeita 

‘simbiose do espiritual e do temporal’. 

Nesse processo de ocupação e dominação dessa região sertaneja recortada na pesquisa, 

não podemos desperceber a relevância que sesmeiros, sertanistas, pecuaristas e outros, além 

dos religiosos desempenharam nesse processo de ocupação/dominação, além das 

contribuições dos indígenas nesse processo, embora os mesmos tenham sido vitimados de 

todas as formas. Nesse sentido, o rio Paraguaçu foi o primeiro a atrair o movimento de 

colonização para esta parte do sertão, sobretudo a partir da doação de terras feitas a D. Álvaro 

da Costa, que obteve sesmaria que se estendia desde as barras do Paraguaçu e Jaguaripe e dez 

léguas para o sertão
203

. Até por volta de 1573, D. Álvaro da Costa, Thomé de Souza, 

substituído por Garcia D’Ávila e Miguel de Moura, tornaram-se os maiores proprietários de 

terras, somando estas uma distância de cerca de 50 léguas desde Jaguaripe até o rio Real 

(FREIRE, 1998: 19). A partir daí, iniciou-se um processo de arrendamentos de parte dessas 

léguas de terras aos pequenos e grandes colonos.  

A análise de documentos transcritos por Felisbello Freire (1998: 57) revela-nos como 

as terras do sertão foram sendo distribuídas. Nomes como o do sertanista Baião Parente e 

demais companheiros paulistas estão diretamente ligados à colonização nas cabeceiras dos 

rios Paraguaçu, Jacuípe, além dos movimentos de entradas ao sertão pelos rios Itapicuru, 

Inhambupe, feitos por Rodrigues dias Aderno Francisco Dias D’Ávila, Francisco de Brá, 

Pedro Gomes e outros. É nesse contexto de concessões e compras de terras que João Peixoto 

Viegas adquirirá em 1653 as terras de Água Fria.  

 

João Peixoto Viegas. Carta de 09 de julho de 1653. As terras e campos das 

Itapororocas, Jacuipe e Agoafria sitas no termo da cidade da Cachoeira, 

compradas a João Lobo de Mesquita e os sobejos de terras, voltas, enseadas, aguas 

salinas, e os matos que ao redor das terras acima houver devolutas. Foram 

compradas a João Lobo de Mesquita, e foram confirmadas agora as compradas de 

novo os sobejos, voltas, etc
204

. 
 

Essa carta representa um dos mais antigos e importantes documentos acerca da 

ocupação e exploração das terras de Água Fria, embora não seja o único. Mas para além da 
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importância do documento em si, é claramente possível perceber como o estado português 

não medira esforços de ampliar a exploração de vastas regiões, mesmo que isso significasse 

privilégios a terceiros, evidente na política de recorrentes concessões feitas pelo governo da 

Bahia. Não por acaso, João Peixoto Viegas viria a adquirir outras porções significativas pelas 

bandas do sertão, fortalecendo sua influência, possuindo vastos currais. Assim como fizera 

outros posseiros e capitães, Peixoto combateu as insurreições dos índios bravos do sertão ao 

lado de Braz Rodrigues de Arzão, Estêvão Ribeiro, João Amaro e outros. Por provisão do 

governo, em março de 1675, teve a administração do gentio Paiaiá sob seu controle, fazendo-

os descer às suas fazendas para o trabalho e combate ao índio bravo
205

, contrariando os 

interesses dos religiosos em suas possessões, conforme carta de 1675, do padre Antonio 

Oliveira onde relata que catequisou naquelas terras os índios Paiaiá, mas que Peixoto 

pretendia leva-los dali para longe, com anuência do então governador da Bahia. Ao final 

dessa querela, por volta de 1678, foram mantidos os privilégios dos jesuítas na defesa dos 

índios aldeados, ordenando a carta régia de 1680 que cerca de duzentos e trinta índios que 

foram enviados para o interior do sertão se restituíssem aos padres da Companhia
206

. Nesse 

ponto é claramente possível perceber que os jesuítas e outros religiosos desempenhavam 

duplo papel em suas atividades e que estes representavam também, uma força política na 

colônia, muitas vezes paralela ou em oposição ao Estado português e, sobretudo, aos 

interesses dos colonos. 

No estudo Historia Territorial do Brasil de Felisbello verifica-se que a primeira 

corrente de ocupação ou (re)povoamento do sertão foi a da Bahia que seguiu o curso do Rio 

São Francisco e do Itapicuru, além da foz do Rio Real no século XVI (divisa com Sergipe), 

Inhambupe e Rio Pojuca, ocupando o “sertão de dentro” (FREIRE, 1998: 57)onde fora criado 

o aldeamento de Água Fria, com índios aramaris
207

. Desde 1561 que a catequese e o modelo 

dos aldeamentos chegaram àquela parte do sertão pelo rio Itapicuru (Idem: 92). A partir de 

1608, quando as entradas tomaram a direção dos rios Itapicuru, Inhambupe, dirigidas por 

Francisco Neto de Sá, Estevam Lourenço, Simão de Almeida e outros é que fora colonizada 

Água Fria
208

. A posição privilegiada de Água Fria, na Estrada das Boiadas, pode explicar o 
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porquê de o arraial se desenvolver ali nos primeiros anos da colonização no sertão, ganhando 

status de uma das mais importantes e antigas vilas da Bahia. Mas para além dessa 

interpretação, é importante ressaltar que naquele momento havia uma política de incentivo a 

formação de povoações no interior, como forma de ocupação e presença do elemento 

colonizador. Essa é uma das linhas de análise do projeto, numa tentativa de explicar a 

importante ascensão de Água Fria. Para reforçar essa linha de interpretação, Felisbello Freire 

nos informa que “por carta de 05 de setembro de 1696, a coroa ordenou a criação de 

povoações pelo recôncavo da capitania, em consideração aos interesses dos vassalos por falta 

de terem quem lhes pudesse administrar a justiça”. (FREIRE, 1998: 105). 

Em consonância com esse contexto político, o arraial de Água Fria, que já havia sido 

elevado a Freguesia, em 1718 com o nome de São João Batista de Água Fria, fora elevado a 

vila em 1727 com o mesmo topônimo
209

, criada pelo Conde de Sabugosa. Em 1730 o padre 

Antonio Monteiro Freire, de S. Francisco, dava seguimento ao trabalho de catequização e/ou 

colonização naquela região, desde a aldeia de Natuba até Água Fria
210

, mesmo depois da 

elevação dessa a última a condição de vila. A vila de Água Fria ostentou o patamar de 

importante povoação baiana, sob o orago de São João Batista, tendo nos seus primeiros anos, 

segundo as Cartas de Vilhena, duas freguesias, 604 fogos com 2.698 almas cedendo até 29 

braços para os corpos de tropa e guarnição da praça (VILHENA, 1969: 461). A vila de Água 

Fria ainda no século XVII chegara a ter 7.546 almas (AZEVEDO, 1969:143), o que mostra a 

relevância dessa povoação na Capitania da Bahia, estando a mesma entre os principais 

caminhos de boiadas e sertanistas, caminho este que se estendia desde a vila de Cachoeira, 

passando por todo o sertão, alcançando a vila de Jacobina e chegando até o Piauí. Estes 

caminhos que interligavam o sertão com diversas partes da Província da Bahia e com outras 

importantes regiões econômicas da colônia foram relevantes rotas comerciais. Estas rotas 

eram múltiplas, ligavam a Cidade da Bahia aos sertões, passando por importantes vilas, como 

a vila de Cachoeira e a supracitada Vila de São João Batista de Água Fria, ligando os sertões 

da Bahia e convergindo para o Piauí, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará e 

regiões importantes como Minas Gerais, dentre outras (IVO, 2012: 47). 

As vilas baianas, como a vila de Água Fria, Cachoeira, Jacobina e outras, foram muito 

mais do que simples e unicamente espaços de comércio, caminhos de boiadas e sertanistas 

ávidos por riquezas e muitas vezes cruéis em seus atos no contato com os indígenas. Mas 
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também engendraram em seu cerne diversos conflitos de interesses religiosos e políticos entre 

padres, sertanistas e demais colonizadores. Percebemos no estudo da documentação referente 

ao período como a noção de espaço físico por vezes, sai de cena para evidenciar-se o espaço 

conquistado, construído, de empoderamento, revelando querelas que vão além da questão de 

disputa por braços de trabalho e por almas passíveis de salvação. Mas, estas vilas foram 

também espaços de diversidade cultural, convivendo harmoniosa, desarmoniosa e 

simultaneamente culturas e saberes tão diversos, como os dos indígenas do sertão (os aramaris 

e kiriris e os demais povos “tapuias”), que mesmo servindo como força motriz nas atividades 

dos núcleos jesuíticos e de outras ordens e dos demais colonizadores foram duramente 

reprimidos pela resistência à dominação e paulatinamente exterminados ao longo da ocupação 

do sertão.  

É significativo que trabalhos como este estão sendo desenvolvidos sobre os sertões da 

Bahia, sendo esta uma busca consciente de sanar lacunas históricas em nossa historiografia 

brasileira acerca desse espaço, uma vez que este tipo de análise sempre fora tida como de 

menor importância e, portanto, ficou de fora do debate historiográfico. A inserção e 

ampliação desses estudos sobre o sertão no debate historiográfico vêm ganhando espaço não 

só na Bahia, uma vez que o intuito não é que se faça uma história baiana ou uma história da 

Bahia em oposição a uma historiografia nacional, mas no sentido de dar sérias e importantes 

contribuições à historiografia brasileira, a partir do estudo de uma História regional e local. 

Inserir Água Fria nessa análise não partiu unicamente de uma identificação pessoal, mas da 

necessidade de dar a conhecer ao país a importância que tal vila desempenhou no período 

colonial, em conexão com outras já aludidas até aqui; não deixa de ser também uma forma de 

possibilitar aos moradores do atual município conhecer melhor e de forma mais coerente, ou 

seja, longe das crendices populares, a sua própria história em conexão com a história da 

colônia como um todo. Em se tratando de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, algumas 

questões não estão fechadas e/ou respondidas. Outras possibilidades de análises ainda poderão 

nortear esse trabalho, no sentido de melhor analisar esse objeto, somando-se a linha de 

interpretação que se apresenta aqui no sentido de ter sido uma política de criação de vilas pelo 

sertão, instaurada pelas autoridades coloniais, e a ação de sertanistas e religiosos ávidos pela 

bem sucessão de seus empreendimentos que fizeram da Vila de Água Fria uma das mais 

antigas e importantes vilas da Bahia.  
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O Regulamento do Seminário de Belém da Cachoeira: Educando os filhos dos 

principais em “santos e honestos costumes” 
*
 

 

ALFREDO PINTO DA SILVA JÚNIOR
**

 
 

(...) um dos ministérios mais importantes da nossa Companhia é ensinar ao 

próximo todas as disciplinas convenientes ao nosso Instituto, de modo a levá-lo ao 

conhecimento e amor do Criador e Redentor nosso (...) 

Ratio Studiorum 

 

O fim dêste Seminário é criar os meninos em santos e honestos costumes, 

principalmente no temor de Deus, e inclinação às coisas espirituais, afim de saírem 

ao diante bons cristãos.  

Regulamento do Seminário de Belém da Cachoeira 

 

 

A presença jesuíta no Recôncavo da Bahia se consolidou, a princípio, como 

desdobramento de sua inserção no universo econômico colonial, cujo primeiro passo foi a 

posse de terras, uma vez que os inacianos eram os maiores senhores de engenho entre as 

ordens religiosas (SANTOS, 2007: 30). Entretanto, é relevante enfatizar que o trabalho mais 

marcante dos jesuítas no Brasil, e também na Bahia, se desenvolveu no âmbito missionário-

educacional, principalmente no que diz respeito à formação das elites sociais e das lideranças 

político-administrativas da sociedade colonial. 

Sendo assim, a Companhia de Jesus não se ocupou apenas da “salvação das almas”, 

mas preocupou-se também com a educação formal. Desta forma, a estrutura escolar e 

pedagógica do ensino jesuítico implantado no período colonial brasileiro adaptou-se ao 

momento histórico vivenciado neste espaço, pois, teve que conformar-se ao projeto lusitano 

para a colônia, a própria estrutura social brasileira da época e, sobretudo, o modelo de homem 

necessário para a época colonial.  

Consequentemente, os jesuítas foram os maiores responsáveis pela formação da elite 

colonial brasileira; pois, do período compreendido entre sua chegada em 1549 até a sua 

expulsão em 1759, os inacianos foram responsáveis pelo ensino formal dos habitantes do 

Brasil, inclusive dos filhos dos colonos que se preparavam para ingressar em cursos 

superiores na Universidade de Coimbra e em outras Universidades europeias. 

                                                           
*
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No âmbito educacional, a fim de embasar nosso trabalho, consultaremos a Ratio Atque 

Institutio Studiorum Societatis Iesu – ou simplesmente, Ratio Studiorum –, que trata-se do 

plano geral de estudos da Companhia de Jesus e traz orientações metodológicas e práticas 

pedagógicas direcionadas a professores e alunos, visando organizar e unificar o ensino 

jesuítico nos diversos espaços (FRANCA, 1952). Este documento norteador das práticas 

pedagógicas dos inacianos foi concluído em 1599, sob a orientação do padre Geraldo Cláudio 

Aquaviva, e amplamente divulgado em todas as instituições educacionais administradas por 

membros da Companhia, inclusive na metrópole e colônias portuguesas.  

Faz-se necessário expor ainda que o Seminário ou Colégio de Belém da Cachoeira, 

fundado em 1686, pelo padre jesuíta Alexandre de Gusmão, localiza-se à aproximadamente 7 

km da cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia; e funcionava como um Colégio 

Secundário, o primeiro Internato no Brasil. Esta Instituição educacional recebeu centenas de 

estudantes durante os seus 73 anos de funcionamento, suspendendo suas atividades em 1759, 

devido à expulsão da Companhia de Jesus do Brasil. O referido Seminário possuía um 

Regulamento próprio – que se constitui a principal fonte para o nosso trabalho –, elaborado 

entre 1694 e 1696 pelo fundador e primeiro Reitor desta Instituição. 

Neste sentido, certamente, será bastante enriquecedor contrastar o método pedagógico 

geral da Companhia de Jesus – expressa na Ratio Studiorum –, com o Regulamento próprio 

do Seminário de Belém; a fim de perceber as prováveis influências e imposições gerais da 

Ratio Studiorum no projeto educacional do Colégio de Belém da Cachoeira, mas também as 

peculiaridades do referido Seminário.  

Neste contexto, surgindo como demonstração prática das teorias pedagógicas 

formuladas por Alexandre de Gusmão e fortemente influenciado pelo modelo educacional 

proposto pela Ratio Studiorum, o Seminário de Belém da Cachoeira foi fundado com a 

finalidade de educar os filhos dos “principais”
211

 nas primeiras letras e nos “santos e honestos 

costumes da fé cristã”. Logo, ao analisarmos o primeiro parágrafo do Regulamento desta 

instituição educacional percebemos nitidamente que o caráter religioso da Companhia 

influenciava significativamente o seu projeto educativo e direcionava o cotidiano deste 

Colégio:  

 

O fim dêste Seminário é criar os meninos em santos e honestos costumes, 

principalmente no temor de Deus, e inclinação às coisas espirituais, afim de saírem 

ao diante bons cristãos. Além disto, hão-de aprender a ler, escrever, contar, 

gramática e Humanidades, e não se lerá Curso de Filosofia; e nas doutrinas, que se 

                                                           
211

 Essa expressão devia ser comum à época para designar os filhos dos colonos, pois foi utilizada por Fernão 

Cardim e por Sebastião da Rocha Pitta ao se referir a estes meninos. 
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fazem aos Domingos, se há-de procurar que aprendam os mistérios da fé com 

inteligência, e por isso não se estenda o Padre, que faz a doutrina, demasiado, nas 

exortações ao Povo; porque essas se podem fazer à parte nas festas do ano, e a 

obrigação de fazer a doutrina é maior. (LEITE, 2006: 180) 

 

Deste modo, o referido Seminário não surgiu isoladamente, fruto da vontade 

individual de seu fundador, mas como parte indispensável do projeto colonizador e 

evangelizador promovido pelos jesuítas no contexto de expansão da educação secundária 

direcionada à formação dos filhos dos colonos. Nestes termos, “a fundação de Colégios, sob a 

orientação do Ratio Studiorum, consolida a expansão dos jesuítas na instrução da aristocracia, 

não mais só para a formação de padres, mas também de burocratas e de profissionais liberais” 

(ZOTTI, 2009: 31). 

No entanto, já no processo de implantação do Seminário de Belém da Cachoeira 

podemos perceber as influências religiosas na teoria pedagógica formulada pelo fundador 

deste Colégio. Assim, explicitando a sua devoção à Mãe de Jesus, o padre Alexandre de 

Gusmão atribuiu a fundação deste Seminário à providência de Maria, afirmando que sob a 

invocação de Nossa Senhora de Belém o dito Seminário foi fundado “na era de 1686”. O 

padre Alexandre de Gusmão, em sua obra Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron, 

afirmou que este havia sido fundado no ano de 1686, sendo que esta mesma data foi gravada 

no frontão da Igreja, erigida sob a invocação de Nossa Senhora de Belém; todavia, conforme 

relatos do jesuíta Serafim Leite, a pedra fundamental somente foi lançada em 13 de abril do 

ano de 1687.  

Contudo, segundo Leite, devido à falta de recursos a serem investidos na construção 

desta Instituição, Alexandre de Gusmão foi obrigado a recorrer a ajuda oficial da Coroa 

portuguesa, assim o Rei mandou pedir informes ao Governador-Geral através de 

correspondência, incitando-o a solicitar aos moradores mais abastados da região algumas 

doações e “esmolas certas” para a implantação deste estabelecimento de “utilidade pública”:  

 

procurasse persuadir aos moradores de maior possibilidade concorressem para ele 

com algumas esmolas certas, para se sustentarem os filhos dos que são pobres, pois 

era razão que tendo eles maior fruto das terras, se movessem à caridade para com 

os necessitados; principalmente quando as rendas da fazenda de Vossa Majestade 

não fossem bastantes para os encargos públicos para a conservação de todo o 

Estado; e ainda no caso de nela poder caber alguma côngrua para este Seminário, 

sempre convinha que se aumentasse um maior número, para que, por meio da 

doutrina, que adquirissem os pobres, que neles se recolhiam, pudessem ter os que 

são ricos, Missionários naturais para as Aldeias, Mestres para os seus filhos, e 

Religiosos para o serviço de Deus, enriquecendo a todos do bem espiritual das 

almas, sem o que não podia haver riqueza, que aproveitasse, nem duração alguma 

dos bens temporais, que hoje se logram. (LEITE, 2006: 167-168) 
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Ao consultar esse trecho da Carta Régia direcionada ao Governador-Geral do Estado 

do Brasil somos conduzidos, quase que inevitavelmente, a aferir que o Seminário de Belém da 

Cachoeira fora construído com a finalidade de atender as demandas da população mais pobre 

desta colônia; entretanto, as palavras do Governador-Geral expressas na carta-resposta a esta 

correspondência oficial nos permite questionar tal idéia:  

 

Informando-me, como Vossa Majestade me manda, achei que o Seminário se fizera 

havia uns poucos de anos, e que nele está um número de perto de cinqüenta, mas 

estes nem todos são de homens pobres, e os mais deles são de homens ricos, que 

ajudam a sustentar aquele Seminário, e que lhe dão para isso algumas esmolas. 

((LEITE, 2006: 168) 

 

Ora, diante desta reveladora constatação, pode-se aferir que a educação promovida no 

Colégio de Belém voltava-se, prioritariamente, para os filhos dos principais, que ajudavam a 

sustentar esta instituição. Segundo Leite, de fato, a proposta inicial do dito Seminário era de 

ser gratuito, como a maioria das instituições educacionais administradas pela Companhia de 

Jesus, mas devido ao seu caráter de internato, surgiu a necessidade de se garantir recursos 

financeiros para a manutenção dos professores e alunos deste Colégio: 

 

A situação, tal como se apresentava, não favorecia, nem consentia que se 

mantivesse na sua integridade a idéia primitiva de ser Seminário sem recursos 

certos. E surgiu a necessidade de se buscarem nos próprios alunos, esses recursos 

certos, e a idéia evolucionou para filhos de pais honrados e nobres, pagando cada 

qual uma pensão, aliás módica, segundo se verá. E ao mesmo tempo tratar-se-ia de 

buscar outro rendimento certo, que garantisse a admissão de alguns alunos pobres, 

que a não pagassem. (LEITE, 2006:169)  

 

As palavras de Serafim Leite expostas acima são bastante reveladoras e úteis à 

proposta deste trabalho; pois o fato de a ideia do Seminário ter “evolucionado para filhos de 

pais honrados e nobres”, elucidam o caráter “aristocrático” que assumira o referido Colégio, 

voltando-se, principalmente, à formação dos filhos dos colonos, que seriam instruídos nas 

primeiras letras e outros saberes necessários ao prosseguimento de seus estudos em 

Universidades da metrópole portuguesa e de outras partes da Europa, embora esta não tenha 

sido, segundo Leite, a intenção do projeto na época da fundação. 

Sendo assim, evidenciando os possíveis destinos e carreiras escolhidas pelos 

seminaristas de Belém, Serafim Leite, que mapeia o número de estudantes que passaram pelo 

Seminário de Belém desde a sua fundação, enfatiza que muitos alunos que estudaram nesta 

instituição, ingressaram em Universidades europeias, principalmente a de Coimbra, e 

também, devido à doutrina e cotidiano deste Colégio, muitos seguiram a carreira religiosa:  
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O Seminário abriu com 8 alunos, dos quais Jerónimo Martins, baiano, entrou na 

Companhia. (...) Em 1690, os alunos são 37. E mais seriam se o edifício estivesse 

concluído. Em 1693, são 50. Todos pagam uma pensão moderada. Mais tarde 

haverá sempre algum que a não pague, assegurado o seu sustento por subsídios a 

isso destinados. De tôdas as partes do Brasil, do Norte ao Sul, surgem pedidos de 

admissão. Em 1695 saem de Belém da Cachoeira, com os estudos de Humanidades 

concluídos, muitos alunos: uns embarcam para Portugal, a matricular-se na 

Universidade de Coimbra; outros entram em diversas ordens religiosas; outros são 

admitidos na Companhia de Jesus. Aumentando o edifício, aumentam os alunos. Em 

1696, são 80. No ano seguinte, perto de 100. (LEITE, 2006:177-178) 

 

Certamente, os jesuítas deviam estar convencidos que esse modelo de educação 

propedêutica e fortemente influenciada por pressupostos cristãos, era relevante, e até mesmo 

indispensável, para os filhos dos colonos do Brasil. Também os colonos o deviam estar, senão 

não mandariam seus filhos para serem seminaristas desta instituição educacional; meninos 

que, futuramente, ilustrariam as mais variadas carreiras administrativas, tais como padres, 

cânones, médicos, advogados, administradores de engenhos ou ocupariam cargos públicos 

(PAIVA, 2010: 44). 

Neste sentido, a fundação deste Seminário era considerada pelas famílias mais 

abastadas um empreendimento de grande valia, pois possibilitaria “o bem de suas almas e a 

boa formação dos seus filhos”; ficando, estas famílias, responsáveis em ajudar na construção e 

manutenção desta tão relevante instituição. Como podemos perceber na carta do Coronel 

Manuel de Araújo de Aragão endereçada ao Padre Geral da Companhia, datada de 1687:  

 

Muito Reverendíssimo Padre Geral da Companhia de Jesus: Ocupo ao presente o 

cargo de Coronel deste Distrito, que, pela grandiosa obra que nele se faz do 

Seminário, se chama de Belém, e por essa causa me corre obrigação dar a V. 

Reverendíssima Paternidade as graças em nome de todo este povo, por tão singular 

benefício de tanta utilidade para o bem de nossas almas e boa criação de nossos 

filhos, pedindo a V. Paternidade Reverendíssima nos leve adiante esta grande obra 

com seu favor (...)Baía, distrito de Belém, quatro de Julho de 1687 anos. Muito 

servo de Vossa Reverendíssima Paternidade, Manuel de Araújo de Aragão. (LEITE, 

2006: 171) 
 

As palavras do Coronel Aragão, certamente, expressam as expectativas das famílias 

mais abastadas em relação à implantação do Seminário e também o impacto político-social da 

construção desta instituição no distrito de Belém e no Recôncavo da Bahia. Nesta perspectiva, 

como já mencionamos, mesmo considerando a grande relevância da fundação e exercício do 

Colégio de Belém, é essencial sublinharmos que até mesmo a proposta de implantação desta 

instituição educacional está inserida num projeto muito mais amplo: o projeto colonizador 

português; pois, como enfatiza Zotti: 

 

Já na segunda fase da educação jesuítica, os Colégios cumpriram papel central na 

formação da aristocracia. O ensino secundário foi o principal nível oferecido nos 
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colégios jesuítas e teve como função a preparação da aristocracia para a 

continuidade dos estudos na Europa, bem como para exercer as funções dirigentes e 

administrativas da colônia. Essa formação estava atrelada ao projeto hegemônico 

de Portugal, que se constituiu pelos vínculos e interesses do Estado e da Igreja. 

(ZOTTI, 2009: 56) 
 

Ora, um olhar atento e minucioso sobre o Regulamento do Seminário de Belém, 

certamente, será bastante enriquecedor e revelador para os objetivos deste trabalho; pois 

explícita e implicitamente, este documento expressa relevantes e detalhadas orientações 

acerca do projeto pedagógico, metodologia, disciplinas e conteúdos a serem lecionados no 

dito Colégio, bem como, orientações práticas aos professores e alunos no que diz respeito ao 

cotidiano dos seminaristas dentro e fora da sala de aula, detalhando cada ação desde o 

despertar dos estudantes até o repouso nos dormitórios. 

Destarte, as normas de admissão de estudantes no Colégio de Belém, estabelecidas no 

referido Regulamento, são bastante precisas e elucidativas do caráter aristocrático da 

educação ministrada nesta instituição. Sobretudo, porque esta educação voltava-se à formação 

dos filhos dos colonos e excluía, terminantemente, os meninos dos demais estratos sociais, 

principalmente por questões étnico-raciais. Nesta perspectiva, podemos mencionar o trecho 

do Regulamento mais revelador desta dimensão elitista e excludente do projeto pedagógico 

deste Colégio: 

 

8. Dos que pretendem entrar no Seminário, se hão-de tirar as informações (ainda 

que não com aquela exacção, que se costuma, quando se trata de admitir alguém na 

Companhia), acêrca dos costumes, e da pureza do sangue: excluindo totalmente os 

que têm qualquer mácula de sangue judeu, e até o 3º grau inclusive os que têm 

alguma mistura de sangue da terra, a saber, de índios ou de negros mulatos ou 

mestiços. (LEITE, 2006:182-183) 

 

Assim, em concordância com Vanessa Freitag de Araújo, pode-se aferir que o modelo 

educacional desenvolvido pelos jesuítas na América Portuguesa foi essencial para o 

“aculturamento, para a manutenção do poder de uma classe dominante na sociedade 

mercantil, educando os filhos dos principais, atuando como homens de negócios, justificando 

a escravidão, e dessa maneira, sustentando o status quo” (ARAÚJO, 2010: 12). 

Desta forma, o modelo educacional dos inacianos, em nada revolucionário e 

emancipatório, foi bastante adequado ao contexto elitista, explorador e patriarcal da sociedade 

colonial brasileira. Logo, também o Seminário de Belém não propunha um modelo 

educacional acessível e inclusivo das camadas menos favorecidas, principalmente os 

colonizados, a saber: índios e africanos. No tocante a possibilidade dos filhos dos colonos 

poderem levar “moleques” – entenda-se tal expressão como meninos escravos que serviam os 
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filhos dos senhores –, para servi-los cotidianamente enquanto tivessem internos no Seminário, 

o Regimento determina que:  

 

17. Não se permita que os meninos tragam moleques para os servirem, porque é mui 

necessário para a sua boa criação que êles se sirvam a si, e uns aos outros quando 

estão doentes; e para se costumarem a ter cuidado das coisas, êles serão os 

sacristães, porteiros, etc., e varrerão seus cubículos, farão suas camas, etc. (LEITE, 

2006: 183) 

 

Considerando que o Regulamento só foi redigido entre 1694 e 1696; portanto, 

aproximadamente uma década após a fundação deste Colégio, esta orientação de não permitir 

que os estudantes levassem “moleques”, estabelecida no Regulamento, pode ser bastante 

reveladora do perfil dos seminaristas que estudavam nesta instituição, muitos deles 

possuidores de “escravos particulares”. Todavia, ainda que o Regulamento tentasse, em 

momentos específicos, formar os seminaristas nas virtudes cristãs do serviço e amor ao 

próximo; muitas vezes, o imperativo classista e a hierarquia social sobrepunham a 

necessidade de aprendizado de tais virtudes. Como podemos perceber por meio da nota posta 

pelo Padre Geral da Companhia em relação à regra exposta acima, ao aprovar o dito 

Regimento:  

«Non decet saeculares nobiles», nota posta pelo P. Geral. Era o parecer do P. 

Provincial Manuel Correia: Esta ordem, «de fazerem os Seminaristas alguns ofícios 

mais baixos como varrerem os cubículos, etc., é digna de reparo, especialmente no 

Brasil, aonde nem o mínimo oficial Branco exercita tais ofícios, próprios dos 

escravos, nem se achará um homem Branco que tal faça, A que se ajunta serem os 

Seminaristas, filhos de Pais honrados e nobres, que não folgarão disso, muito mais 

havendo tantos escravos no Seminário que o poderão fazer.» (LEITE, 2006: 183-

184). 

 

Além de ser um trecho bastante elucidativo para os propósitos do nosso trabalho, o 

Regulamento do Colégio de Belém é muito revelador também de outras dimensões de estudo 

e possibilidades de abordagem, por exemplo, o fato de o Seminário possuir “muitos 

escravos”, como nos revela o fragmento acima. Destarte, até mesmo o fato da proposta 

educacional desta instituição voltar-se, exclusivamente, à instrução de meninos, que 

inicialmente pode parecer irrelevante, nos permite afirmar que a educação jesuítica é 

mantenedora das estruturas sócio-políticas e econômicas do Brasil colonial. Isto é, a 

exclusividade da educação formal para os homens não era despretensiosa, aleatória e sem 

sentido, pois ela visava cristalizar e postergar um modelo patriarcal de família e até mesmo de 

sociedade. Assim, a educação jesuítica objetivava formar um “tipo ideal” de homem e manter 

um modelo específico de sociedade colonial, na qual as mulheres permaneceriam sem 

instrução e submissas (RIBEIRO, 2010: 79-81). 
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Além disso, com base na última parte do referido Regulamento, intitulada Ordem que 

se deve guardar no Seminário de Belém, consideramos relevante descrevermos, 

sinteticamente, a rotina proposta para os alunos deste Colégio, pois, possivelmente, um olhar 

mais aprofundado sobre o cotidiano desta Instituição nos revelará aspectos importantes do 

projeto educacional da Companhia de Jesus, fortemente influenciado pelo seu caráter 

religioso.  

Isto posto, considerando que o Regimento do Colégio de Belém fora diretamente 

influenciado pelo modelo educacional proposto pela Ratio Studiorum, é válido sublinhar que 

o Regulamento estabelecia minuciosamente a rotina do Seminário, que iniciava-se ao nascer 

do dia, com o toque da campa, em que o responsável pela tarefa de despertar os seminaristas, 

deveria bater à porta de cada quarto, acordando todos os que dormem, evitando que estes 

durmam mais que as oito horas estabelecidas pelo regimento. Após despertar, deveriam todos 

dirigir-se, em silêncio, à Igreja e rezar as preces matinais, antes de assistir à missa. Após a 

missa, os seminaristas deveriam se recolher aos seus quartos para estudar e fazer as lições até 

a hora do café da manhã, que era servido pontualmente às oito horas. 

Assim, como bem destacou o historiador Serafim Leite, a existência da Igreja, era de 

fundamental importância para as atividades educacionais do Seminário, pois como foi 

expresso no Regulamento desta Instituição, os seminaristas deveriam visitar a Igreja ao menos 

duas vezes ao dia. E ainda que este Regimento estabelecesse que os meninos não deveriam 

aproximar-se de pessoas externas, certamente não lhes passava despercebida a presença de 

muitos fiéis que visitavam constantemente a Igreja de Nossa Senhora de Belém, sobretudo 

nos tempos de Natal e romarias, que acorriam a este templo de várias partes da colônia, para 

implorarem a “milagrosa” Senhora a solução de suas necessidades e buscando o “bem de suas 

almas”. Pois, como afirma Serafim Leite: “A devoção da gente do Recôncavo era grande, e 

mesmo de fora do Recôncavo, porque o estabelecimento de ensino de Belém da Cachoeira 

tinha feição nacional e com ele o seu Santuário” (LEITE, 2006: 193). 

Sendo assim, cumpridas as obrigações religiosas e concluída a primeira refeição do 

dia, os estudantes deveriam se dirigir às aulas, que se estendiam até a hora do almoço, que era 

servido, silenciosamente, em comunidade. Após esta refeição tinham uma hora de descanso, 

em um lugar designado previamente pelo Reitor; e logo em seguida, deveriam fazer uma 

breve oração e recolher-se novamente aos quartos para estudar. Às três horas da tarde, os 

alunos se dirigiam à aula e, posteriormente para a lição de solfa (música). Desta forma, é 

perceptível que no cotidiano do Seminário imperava o silêncio, o cumprimento das obrigações 
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e a pontualidade, sendo que o descumprimento de qualquer uma destas normas seria punido 

com castigos, inclusive físicos.  

No entanto, de acordo com as determinações do Regimento, após um breve momento 

de descontração, entre o fim da aula de solfa e a hora da Ave-Maria, os meninos deveriam 

rezar em coro o terço e louvar Nossa Senhora, recitar a ladainha e, por fim, jantar. Depois do 

jantar, haveria um breve repouso e a lição espiritual, que consistia em um exame de 

consciência e a reza de preces noturnas, para finalmente se dirigirem aos quartos, 

silenciosamente, e dormir. Não obstante, aos domingos e nos dias santos, os seminaristas 

deveriam assistir à doutrina e, à tarde, teriam parte do tempo livre para recreação, embora 

tivessem que observar as orientações do Reitor.  

Por se tratar de um Colégio que adotava o regime de internato, os meninos teriam 

direito a férias duas vezes por ano; sendo que a primeira estendia-se da véspera do Natal até 

quinze de janeiro, e a segunda do dia do Espírito Santo (Pentecostes) até o dia da solenidade 

do Corpo e Sangue do Senhor (Corpus Christi). Entretanto, durante o período de férias os 

seminaristas poderiam ir às suas casas, aonde deveriam permanecer por três dias, sendo que 

aqueles que não voltassem para o Seminário no período previsto perderiam o direito de viajar 

nas férias seguintes. Até mesmo o estabelecimento de marcos religiosos para o início e 

término do período de férias já é bastante revelador das influências religiosas dos jesuítas no 

projeto e prática pedagógica do Seminário.  

Segundo as determinações expostas no Regulamento, eram admitidos neste Seminário 

meninos com idade entre 12 e 13 anos, e não deveriam permanecer nele por mais de 5 ou 6 

anos. Neste sentido, de acordo com Leite, de todas as partes da colônia surgiram pedidos de 

admissão por parte das famílias dos meninos, que haviam se convencido da eficácia e 

relevância da educação ministrada no Colégio de Belém. 

Não obstante, o ensino jesuítico era caracteristicamente gratuito; contudo, o Seminário 

de Belém, pelo seu regime de internato, distinguia-se deste padrão administrativo, pois 

cobrava uma pensão das famílias de seus seminaristas. Deste modo, o custeio estabelecido 

para o sustento de cada seminarista era de aproximadamente 35.000 réis anuais, os quais 

deviam ser pagos em dinheiro, embora, em alguns casos também se pudesse aceitar o 

pagamento em açúcar, farinha ou carne. No entanto, se houvesse atraso por seis meses no 

pagamento, o seminarista poderia ser expulso deste Colégio; havendo também, em casos 

especiais, a possibilidade de admissão de seminaristas cujos pais não podiam arcar com este 

valor (SANTOS, 2007: 32). 
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Não obstante, seguindo-se rigorosamente as normas estabelecidas no Regulamento, os 

seminaristas deveriam ser instruídos nos bons costumes, e ainda que a Instituição não se 

voltasse à formação de clérigos, a relevância da castidade era repetidamente exposta e 

averiguada rigorosamente, inclusive no texto do Regimento. Assim, considerando que o 

Seminário de Belém funcionava com um regime de internato fechado, foi expressamente 

recomendado no Regulamento que os meninos não saíssem das portas da clausura sem 

licença, e mesmo sob autorização não o fariam desacompanhados, evitando-se, 

definitivamente, qualquer contato com pessoas do sexo feminino; como pode-se observar no 

seguinte trecho:  

10. O que riscar livro ou parede será castigado; tratem os livros com asseio, como 

convém a meninos bem criados. Não entrem nos cubículos uns dos outros, sem 

licença do Padre Reitor ou do Padre Mestre, pois não serve mais que de estorvar 

aos que estudam. Não falem na Igreja com mulher alguma ainda que seja parenta, 

sem licença do Padre Reitor, e quando alguém de fora buscar algum seminarista, o 

porteiro dará aviso ao Padre Reitor. (LEITE, 2006: 189) 

 

É relevante ainda ressaltar que durante os seus 73 anos de atividade pedagógica, 

passaram pelo Seminário de Belém vários estudantes que posteriormente se tornaram pessoas 

eminentes na colônia e no reino português. Como por exemplo, Bartholomeu de Lourenço 

Gusmão (1685 ou 1686 – 1724), que ainda estudante de Belém demonstrou sua surpreendente 

capacidade criativa, desenvolvendo um experimento considerado o precursor do balão 

moderno, o aeróstato, apelidado de “passarinhola”, que muito encantou a Corte portuguesa no 

ano de 1709. Essa engenhosidade entrou para os anais da história da aviação.  

Também merece destaque o irmão de Bartholomeu Gusmão, afilhado e homônimo do 

fundador do Seminário de Belém, o diplomata Alexandre de Gusmão (1695-1753), que se 

notabilizou por ter ocupado o cargo de Secretário de D. João V, e também por ter sido 

membro da Academia Real de História e do Conselho Ultramarino e responsável pela 

renegociação do Tratado de Tordesilhas sobre os limites meridionais do Estado do Brasil com 

a Espanha, através do Tratado de Madri em 1750.  

Destarte, como já enfatizamos, embora o Seminário de Belém não se destinasse à 

formação clerical, a carreira religiosa parece ter sido a escolha de muitos seminaristas que por 

essa Instituição passaram. Neste sentido, seu fundador relatou em Rosa de Nazareth nas 

montanhas de Hebron que muitos estudantes por aqueles tempos já haviam saído para o clero 

secular e regular, e que apenas na Ordem dos Jesuítas ingressaram quase sessenta jovens 

(SOUZA, 2008: 152). Nesta perspectiva, podemos mencionar outro insigne aluno, que entre 

os anos de 1752 e 1757 estudou no Seminário de Belém, o seminarista Antonio de Sant’anna 



367 

 

Galvão (1739-1822), atualmente conhecido por “Santo Antonio de Sant’anna Galvão – o 

primeiro santo brasileiro”.  

Segundo a historiadora Lais Viena de Souza, este jovem chegou a manifestar interesse 

para ser admitido na Companhia de Jesus, mas por aqueles anos deflagrou-se a perseguição e 

expulsão desta Ordem do Império Português. Sendo assim, dirigiu-se para São Paulo, onde 

ingressou na Ordem Franciscana no ano de 1760, e devido a várias atribuições de milagres a 

este franciscano, foi canonizado pelo papa Bento XVI, no dia 11 de maio de 2007; 

demonstrando que o objetivo central do Colégio de Belém, de formar os meninos nos “santos 

e honestos costumes na fé cristã”, parece ter obtido êxito.  

Deste modo, como já ressaltamos anteriormente, podemos perceber a partir dos 

exemplos acima mencionados, que o plano pedagógico do Colégio e o seu cotidiano de rígida 

observância aos preceitos cristãos, ainda que não se voltasse para formação de padres, a 

estadia no Seminário de Belém, por cinco ou seis anos, influenciou grandemente os 

seminaristas a ingressarem na vida religiosa secular ou regular. Neste sentido, como afirma a 

historiadora Célia Cristina da Silva Tavares, referindo-se as instituições educacionais da 

Companhia de Jesus, “o espaço do colégio transformava-se em um ‘outro mundo’, longe dos 

perigos e dos pecados que habitavam o exterior, fazendo com que o processo de 

aprendizagem obedecesse o ritmo e a lógica daquela célula” (TAVARES, 1995: 27). 

No entanto, nas primeiras décadas do século XVIII, o Seminário sofreria uma grande 

perda, devido à morte de seu idealizador, o padre Alexandre de Gusmão, que faleceu nas 

dependências do Seminário que fundara, no dia 15 de março de 1724. Não obstante, 35 anos 

após a morte do seu fundador, o Seminário de Belém sofreria um golpe ainda maior, pois suas 

atividades foram bruscamente interrompidas. A partir da promulgação do Decreto-lei de 3 de 

setembro de 1759 – promulgado pelo rei D. José I (1714-1774) –, a Companhia de Jesus teve 

suas atividades suspensas em todas as colônias lusitanas.  

Neste sentido, com a promulgação desta lei, o Ministro do Estado português, o 

Marquês de Pombal, pretendia implementar reformas “modernizadoras” no âmbito 

educacional da metrópole lusitana e suas colônias, tirando das mãos da Companhia de Jesus o 

“monopólio” da educação e do ensino formal em suas possessões ultramarinas. Além disso, 

decidiu-se ainda expulsar os inacianos destes espaços, confiscando para o Estado português 

todos os seus bens materiais e financeiros. Nestes termos, segundo o historiador Fabricio 

Lyrio Santos, as consequências da promulgação deste decreto fizeram-se sentir também no 

Recôncavo da Bahia, principalmente no Seminário de Belém da Cachoeira, no qual a 
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execução desta ordem concretizou-se de forma violenta, tanto para com os dirigentes da 

Instituição quanto para com os jovens seminaristas: 

 

Quando chegou à Bahia a ordem de expulsão dos jesuítas, o desembargador 

Francisco Figueiredo Vaz ficou responsável pela prisão dos jesuítas residentes no 

Seminário. Segundo o padre José Caeiro, cronista jesuíta contemporâneo aos fatos, 

o desembargador ‘deu-se logo pressa de cumprir as ordens’. Dirigiu-se ao 

Seminário de Belém e pôs guardas em volta da Casa. Atirou para a rua os 

seminaristas. Contava os jesuítas duas vezes ao dia. Maltratou os padres por 13 

dias, mandando-os finalmente para Salvador escoltados por um destacamento 

militar. Eram sete padres, incluindo o superior, Francisco Lago, além de dois 

escolásticos e dois coadjutores. O padre Francisco Marinho, que estava entre 

aqueles padres, foi um dos que renunciaram aos votos para não serem embarcados 

para Lisboa. (SANTOS, 2007: 34) 

 

Nesta perspectiva, de acordo com Serafim Leite, em dezembro de 1759, o funcionário 

público encarregado de expulsar os jesuítas do Seminário de Belém e fechar definitivamente 

as portas desta Instituição, Francisco Figueiredo Vaz, para realizar esta tarefa utilizou-se de 

extrema violência e “desumanidade” contra os jesuítas e os seminaristas que ali se 

encontravam, diferentemente do modo como se processou a expulsão em outras casas da 

Companhia de Jesus na colônia brasileira. 

Não obstante, bastante elucidativo dos reais objetivos desta relevante e memorável 

instituição educacional foi uma correspondência escrita em julho de 1778, pelo Arcebispo da 

Bahia, D. Joaquim Borges de Figueiroa, endereçada à Rainha, na qual se refere às capelas e 

oratórios do arcebispado, ao provimento dos párocos e eclesiásticos, à fundação de um 

Seminário e outros assuntos:  

 

Lembrava-me eregir hum Seminario, em que se criassem os filhos da Nobreza desta 

Cid.e, a maior p.te da qual assiste nos seos Engenhos, e Fazendas fora della, e naõ 

mandaõ estudar seos filhos depois q. se despou-voou o Seminario, chamado de 

Belem (p.a onde os mandavaõ, e do qual sahiraõ a maior parte dos bons 

Ecleziasticos, q. ainda ha no Arcebispado, e muitos dos Seculares de bom 

procedim.to)
212

 
 

Diante deste entusiasta discurso do Arcebispo, pode-se, portanto, aferir que o 

Seminário de Belém fora o principal responsável pela formação “dos filhos da nobreza”, que 

não tinha mais para onde mandar seus filhos após a expulsão dos inacianos das possessões 

ultramarinas de Portugal. Deste modo, quase duas décadas após o fechamento do referido 

Seminário, este Colégio permaneceu sendo lembrado como uma honrada instituição 

educacional, formando dignos eclesiásticos e homens de “bom procedimento”.  
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Em síntese, as reflexões propostas neste trabalho possibilitaram observar o quanto a 

educação promovida pela Companhia de Jesus contribuiu para a legitimação e manutenção 

dos contornos aristocráticos e patriarcais da sociedade colonial. Neste sentido, as instituições 

educacionais jesuíticas em terras brasileiras, inclusive o Seminário de Belém da Cachoeira, 

assumiram um caráter elitista e catequético, cumprindo a sua função de controle e 

manutenção social. Isto é, a educação formal promovida pelos inacianos destinava-se, 

principalmente, à formação das elites coloniais, a fim de prepará-las a exercer a hegemonia 

cultural e política neste espaço. (GADOTI, 2008: 72) 

Nesta perspectiva, pode-se ainda aferir que a educação jesuítica era relevante, e até 

mesmo indispensável, para os filhos dos principais por diversos fatores, sendo que os 

inacianos assumiram o monopólio da educação formal e atribuíram a esta uma dimensão 

propedêutica, no sentido, de preparar os estudantes ao prosseguimento de seus estudos em 

Universidades europeias, a fim de obterem, além dos vários cargos administrativos, o status 

de “homens letrados e instruídos”. Além disso, segundo Zotti: 

 

A formação intelectual era importante quando inserida em um projeto educativo 

que tivesse como fim formar católicos virtuosos, tementes à autoridade universal da 

Igreja e obedientes às normas impostas pelas autoridades estatais que estavam em 

consonância com as suas doutrinas. A educação se revestiu de um caráter 

autoritário e ideológico, coerente com as necessidades de manutenção dos poderes 

hegemônicos estabelecidos. (ZOTTI, 2009: 57) 

 

Enfim, tendo em vista que a Companhia de Jesus atuou de maneira quase que 

hegemônica na educação, a relevância da pedagogia jesuítica para a história da educação 

formal no Brasil colonial é um fato que não pode ser desconsiderado, “sendo que sua 

influência não se prendia apenas ao campo educacional, nem somente ao Brasil” (ARAÚJO, 

2010: 13). Assim, os inacianos implementaram na colônia brasileira um modelo educacional 

adequado às demandas do projeto colonizador português, sem, no entanto, perder o seu 

caráter eminentemente missionário. Neste sentido, sempre buscando pôr em prática o lema da 

Companhia, os jesuítas desempenharam suas funções para “maior glória de Deus” –  Ad 

majorem Dei gloriam –, mas também para o “bem” da Coroa portuguesa.  

 

Considerações Finais: 

 

Tendo em vista que conhecer a educação no Brasil colonial significa, inevitavelmente, 

conhecer – além dos aspectos econômicos, políticos, administrativos, sociais, culturais e 

religiosos – o pensamento pedagógico e a ação educativa do período colonial, neste caso, o 

pensamento religioso-pedagógico elaborado pelos jesuítas, que exerceram neste período um 
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verdadeiro “monopólio da educação formal”, apresenta-se como estudo indispensável para 

uma melhor compreensão deste contexto.  

Nesta perspectiva, considerando que a educação formal administrada pelos inacianos 

assumira um caráter fortemente aristocrático e imprescindível à manutenção das estruturas 

coloniais, pode-se concluir que a ação jesuítica no Brasil não se restringiu apenas ao âmbito 

educacional, mas também político e econômico. Não obstante, em concordância com Zotti, é 

relevante salientar que não se deve desconsiderar que, embora propusessem uma educação 

classista e excludente, os jesuítas promoveram, também no Seminário de Belém da Cachoeira, 

um modelo educacional muito bem articulado e eficaz para atingir os fins a que se propunha. 

Assim, “podemos verificar, portanto, que, se a educação jesuítica foi restrita a uma elite, ela 

teve o mérito de constituir-se em um sistema educacional extremamente organizado, com 

objetivos, conteúdos e métodos compatíveis aos seus fins”. (ZOTTI, 2004: 138) 

Por fim, podemos aferir que este trabalho torna-se fundamental, principalmente pela 

relevância deste tema para uma compreensão mais ampla e profunda acerca da Educação no 

Brasil colônia, e mais especificamente a importância histórica e pedagógica do Colégio de 

Belém da Cachoeira para a Bahia e também para o Brasil. Neste sentido, para além de sua 

enorme relevância histórica e acadêmica para os estudos relacionados à educação jesuítica no 

Brasil Colonial, o Seminário de Belém, por si só, trata-se de uma fonte de estudos 

importantíssima sob diversos aspectos; pois, como destacou Serafim Leite referindo-se a esta 

instituição: “Por ser o primeiro Colégio Interno do Brasil é documento interessante sob vários 

aspectos, em particular para a história da Pedagogia Brasileira” (LEITE, 2006: 180). 
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Política e Administração no Ultramar Português: Perfil Social e Carreiras 

Administrativas dos Governadores-Gerais do Estado do Brasil (1640-1705) 
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*213

 

 

O ofício de governador-geral do Estado do Brasil era um dos diversos ofícios que 

compunha o ordenamento político-administrativo do Império Ultramarino Português. Porém, 

era um cargo de relevada importância entre as hierarquias dos ofícios presentes na 

administração colonial portuguesa. “Sua natureza superior e avantajada se explica pelo fato de 

esse servidor exercer em nome do rei, e por sua delegação, alguns dos poderes próprios do 

ofício régio” (COSENTINO, 2005: 75), característica própria dos ofícios que estavam ligados 

diretamente aos interesses da Monarquia portuguesa. Apesar dos poderes que lhes eram 

delegados, tratava-se de um ofício de jurisdição inferior devido a temporalidade no exercício 

do cargo. Partilhar o espaço político-administrativo colonial com poderes de maior e menor 

hierarquia se enquadrava na lógica do Antigo Regime português, ou seja, uma monarquia de 

natureza corporativa que reservava a cada grupo uma função, garantindo a cada um o meio 

para seu desempenho. Dessa forma, “por natureza, cada função social originava certo estatuto 

(status), integrado por certos direitos e deveres adequados ao desempenho cabal de certa 

função” (HESPANHA, 2005: 143). 

O modo encontrado pela Coroa portuguesa para a administração de suas conquistas foi 

o ato de por à disposição prêmios para os vassalos que lhe prestavam serviços. “O gesto de 

dar era considerado, na cultura política do Antigo Regime, como virtude própria de reis, quer 

em Portugal, quer no resto da Europa ocidental” (OLIVAL, 2001: 15-18). Porém, este gesto 

estava inserido em uma cadeia de obrigações recíprocas não sendo, pois, um ato gratuito e 

desinteressado. “A disponibilidade para o serviço, pedir, dar, receber e manifestar 

agradecimentos, eram realidades a que grande parte da sociedade deste período se sentia 

vinculada, cada um segundo a sua condição e interesses” (OLIVAL, 2001: 15-18). Além do 

valor econômico que o prêmio pudesse ter, a recompensa régia relacionava-se a conotações 

honoríficas a qual era essencial numa sociedade organizada em função do privilégio e da 

honra. A cultura política do Antigo Regime está relacionada ao tema deste trabalho, o cargo 
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de governador era uma mercê concedida em função dos serviços acumulados nas trajetórias 

desses indivíduos. 

Caracterizar o perfil social e carreiras políticas dos governadores-gerais do “Estado do 

Brasil” Restaurado tornou-se possível devido ao contato inicial com o Registro das Cartas 

Patentes dos Governadores e Vice-reis do Brasil, e do processo de transcrição dos mesmos 

documentos
214

. Diante das transcrições dos manuscritos, chamou a atenção a recorrência de 

expressões como “respeito as qualidades, merecimentos e serviços”, “mercê do cargo de 

governador e capitão-geral do Estado do Brasil”, usadas para referir a nomeação para o posto 

de governador-geral. De fato as Cartas Patentes referem-se a um documento régio recebido 

pelos servidores da monarquia portuguesa, os quais apresentavam como termos gerais a 

nomeação para o cargo e a transferência de poderes. A nomeação decorria em função dos 

critérios sociais e de méritos definidos pela monarquia. Recuperar o significado das Cartas 

Patentes emitidas pela monarquia portuguesa foi de fundamental importância na compreensão 

da lógica da administração ultramarina lusitana. Como a nomeação para o posto de governo- 

geral era uma mercê régia em função dos serviços que havia sido prestado a monarquia, as 

Cartas permitem flagrar as trajetórias anteriores dos indivíduos nomeados, na medida em que 

o rei apresentava o “candidato” ressaltando os seus serviços e, portanto, concedia-lhe o cargo 

de governador. Além das trajetórias percorridas, algumas patentes fazem referência ao título 

que o governador trouxe consigo, como, por exemplo, Vice-Rei, Conde e Visconde. Essas 

titulações, exceto a de Vice- Rei, determinadas de “Grandes” faziam parte da hierarquia social 

do Antigo Regime lusitano, precisamente na segunda metade do século XVII, quando a Coroa 

passou a monopolizar a classificação social em detrimento do antigo modelo trinitário 

pautado nos estamentos - clero, nobreza e povo.  

A remuneração através de cargos ultramarinos devido à crescente expansão portuguesa 

é componente central da discussão do ofício de governador-geral do Brasil. Em postos 

concebidos como inferiores, qualquer vassalo poderia servir. Para governos, especialmente de 

lugares considerados de maior valor, somente fidalgos eram aceitos. A nomeação de 

governantes para estes postos decorria de critérios sociais e de mérito pré-definidos pela 

monarquia para cada território, além de depender da decisão do vassalo de aceitar ou não o 

posto. 
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A impetuosidade com que vem sendo estudada a política e a administração colonial 

portuguesa, não deixa de guardar relação com as trajetórias administrativas seja de indivíduos, 

seja do tratamento político-administrativo, na tentativa de tentar compreender as lógicas do 

sistema administrativo do Império português. Partindo desta perspectiva é que procuramos 

caracterizar o corpo de indivíduos que tomaram o ofício de governador-geral do “Estado do 

Brasil” Restaurado. É de suma importância para uma história política-administrativa, 

identificar quem era aquele que participava da gestão do Império ultramarino em nome do rei. 

As insatisfações e inseguranças que assombraram os colonos nos anos que seguiram a 

Restauração trouxeram algum tipo de implicação para as negociações entre coroa e governo 

indicado para aquelas partes. A ideologia política restauradora sofreria uma mudança de 

forma em diferentes partes do Império Ultramarino português. A legitimidade a revolta contra 

os reis opressores soou em um conjunto de reações dos colonos diante daqueles que eles 

julgavam contrários aos interesses locais. As reações inusitadas, porém, legítimas, recaíram 

contra os representantes régios que foram nomeadas para o Ultramar de Portugal restaurado. 

Nas diversas partes do ultramar português, os representantes régios seriam associados a 

traidores e desleais ao rei virtuoso e mantenedor da justiça.  

Foram muitas as inquietações concentradas em tão curto período de tempo e em partes 

tão variadas do Império. Eram os colonos que confortados na ideologia da Restauração 

passaram a dar respostas às limitações a sua autonomia local, decorridas 

 

diante da presença de potências inimigas em seus territórios, insatisfações com a 

sobrecarga fiscal, pressões comerciais devida a dificuldade de equilibrar os 

circuitos comercias metropolitano - regulados no plano local pelas ordens que os 

governadores pretendiam implantar – com os circuitos mercantis próprios 

desenvolvidos pelos grupos locais. (FIGUEIREDO, 2001: 227) 

 

Tais limitações seriam insuportáveis diante de um contexto em que se esperava com 

ansiedade as novas advindas da Restauração. O desabafo e a irritação diante das 

circunstâncias presenciais teriam como alvo os representantes do rei nos territórios 

ultramarinos – vice-rei, governador-geral e capitães-mores – acusados de violarem a justiça. 

Assim, os anos que seguiram a Restauração foram marcados por um conjunto de rebeliões no 

Império Ultramarino. “Rebeliões em que os servidores reais testemunhariam o paradoxo de 

júbilo e desconfiança, dos súditos ultramarinos” (FIGUEIREDO, 2001: 200). Diante de tais 

circunstâncias, coube-nos remontar as carreiras administrativas do maior oficial da monarquia 

portuguesa, governo-geral, com o intuito de perceber se no contexto em questão, esses 

servidores deveriam possuir um determinado perfil para a investidura no cargo. 
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Nas Cartas Patentes dos dezesseis governadores que estudamos foi possível perceber 

que associada a patente de governador, estava a de capitão general ou capitão geral. Com 

exceção de alguns governadores, cujas razões apresentaremos a seguir, as demais nomeações 

traziam como linha inicial: “Patente para o Sr. (...) ser Governador & Capitam Geral deste 

Estado do Brasil”. Como dito, as exceções são identificadas nos casos de D. Jorge de 

Mascarenhas, 1º Marquês de Montalvão e 1º Vice-Rei do Brasil; 1640-1641, cujo título foi de 

“Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra”. O 2º Vice-Rei do Brasil, D. Vasco 

Mascarenhas, 1º Conde de Óbidos, 1663-1667, foi nomeado com o título de “(...) por meu V. 

Rey & Capitam Geral de mar & terra do dito Estado do Brasil”, porém, nas linhas que se 

seguem, foi possível constatar “(...) por meu V Rey & Capitam Geral”. O 24º governador-

geral do Estado do Brasil, e 10º governador do Brasil Restaurado, Roque da Costa Barreto, 

1678-1682, foi indigitado com o termo: “Patente do Sr. Roque da Costa Mestre de Campo 

Gn.
l 

deste estado do Brasil”. Em relação aos dois primeiros casos, supomos que o 

acrescentamento posto - capitão general de mar e terra – fosse em virtude do título de vice-rei 

que ambos trouxeram para o Brasil.  

Alguns estudos relacionados aos governos do Império, como por exemplo, o de Mafalda 

Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro (CUNHA & MONTEIRO, 2005), entendem que 

a decisão régia a esta concessão de distinção devia ser reservada apenas àqueles que tivessem 

ocupado o posto de mestre-de-campo ou equivalente, configurando a experiência militar e o 

mérito reconhecido como os critérios para a sua atribuição. Este entendimento deixa 

transparecer que a autoridade acrescida ao governador era decorrente das qualificações 

anteriores ao exercício do cargo. Diante de tal conjectura procuraremos identificar mais 

adiante se é possível deduzir que para a Coroa, nos anos que estamos estudando, os cargos de 

maior poder - no nosso caso o de governador-geral - teve alguma correspondência com a 

carreira anterior do nomeado. 

Indigitar um governo para as conquistas, não implicava na prevalência somente de uma 

ordem real, outras questões estariam em evidência, principalmente por parte do nomeado, no 

que respeita a aceitação ou não do cargo. O que nos leva ressaltar esta questão e com uma 

relativa segurança, está no fato de que “o Império ultramarino português era descontínuo em 

suas possessões e por isso, não havia uma uniformização no conjunto de seus territórios, cada 

qual com suas questões de maior ou menor complexidade, seja no âmbito econômico ou 

militar” (HESPANHA & SANTOS, 1998: 351). O que queremos mesmo sublinhar é que as 

condições que se encontravam o território em causa, interferia na escolha do governo, 

cabendo também a este aceitar ou não o posto. 
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Partindo desta perspectiva, remontamos o perfil político e social dos governadores-

gerais do Estado do Brasil. Diante de um recorte temporal que envolve sessenta e cinco anos, 

queremos deixar claro que nossas análises serão exclusivamente sobre os indivíduos 

nomeados para o ofício naquele contexto. Durante o período de 1640-1705, dezesseis 

governadores passaram pela Bahia. Nossa grande questão será tentar compreender quais 

foram as características que não poderiam estar de fora do currículo desses governantes.  

Optamos por começar analisar o trajeto que os governadores percorreram no âmbito da 

Casa Real, buscando quantificar e personalizar aqueles que tiveram passagem nos cargos 

palatinos antes de ingressarem no ofício da conquista americana. Para tanto buscaremos 

analisar os cargos relacionados com o “governo doméstico” e “governo do reino” na Casa 

Real
215

. 

 

“Governo doméstico” 

 

“Os servidores da Casa Real constituíam um corpo numeroso, e só a seção relacionada 

ao espaço do governo doméstico podia integrar perto de meio milhar de criados” (CARDIM, 

1998: 22). O que exemplifica, com bastante consistência, o ordenamento dos oficiais, era a 

distinção que se fazia dos oficiais “maiores” ou “mores” dos oficiais “menores” ou 

“inferiores”. Esses últimos desfrutavam de um estatuto social que os aproximava das 

profissões mecânicas o que não condizia com a fidalguia predominante entre os que serviam 

na corte, esses oficiais eram classificados como criados da Casa Real.  

 

TABELA 1. Governadores gerais e cargos do espaço doméstico da Casa Real 

 Cargo 

D. Jorge de Mascarenhas* Mordomo-mor 

D. João Rodrigues de Vasconcelos e Souza Alcaide-mor 

D. Vasco Mascarenhas Alcaide-mor + Estribeiro-mor 

Alexandre de Souza Freire Vedor 

D. Antonio Luis de Souza Telo de Meneses Estribeiro-mor 

Antonio Luis da Câmara Coutinho Almotacé-Mor 

6 governadores 5 ofícios 

Entre os ofícios “maiores” relacionados com o espaço doméstico da Casa Real, foi 

possível identificar um total de seis governadores que ocuparam cinco ofícios diferentes entre 

si. Conforme a tabela acima é possível perceber que com exceção do Alcaide-mor, os demais 

cargos encimavam a lista dos principais servidores da Casa. No conjunto de servidores 

“maiores”, a primazia pertencia ao Mordomo-mor. Qualificado de “ministro” estava na lide 
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do governo doméstico do rei. Sobre sua alçada submetiam-se todos os oficiais e criados da 

Casa sendo o responsável também pelo pagamento destes. Segundo Bluteau, o Mordomo-mor 

era,  

Entre os officios titulares da casa Real, tem o primeiro lugar, se lhe estão sugeitos 

outros officios, & criados, que por ordem sua são pagos de suas moradias, & são 

admitidos os vassallos a differentes foros, & grãos de nobreza no Paço dos Reys. 

(...). No Regimento del Rey D. Diniz, que se guarda na Torre do Tombo, se acha a 

declaração do officio de Mordomo mor dos Reys de Portugal nas palavras seguintes 

(Mordomo mor nosso, quer dizer, como o Mayor homem da casa del Rey, para 

ordenar,(...)
216

.  

 

Quanto aos demais cargos, recorreremos também ao dicionário elaborado por Bluteau 

para compreendermos o ponto de vista do início do século XVIII, as suas especificidades. 

Segundo ele, “(...) o offício de Alcaide môr era defender o castello, & tello sempre provido de 

gente, armas & bastimentos (...)”. O Vedor, por sua vez, “he o cargo segundo em 

preeminências, depois do Mordomo. Seu ofício he examinar as iguarias que chegão à mesa 

Real, por cuja a cautela se chama veedor, (...) porque a seu cargo está a ordem de toda a 

cozinha, & oficiais della. Na nossa Corte he o cargo tão grande, q faz o officio de Mordomo 

mor, quando este falta, (...)”. “A obrigação do ofício de Almotacel-mor, he prover o lugar, 

aonde estiver a Corte, de todos os mantimentos necessários; tocalhe mandar limpar as ruas, 

refazer os caminhos, pontes & calçadas, (...)”. Estribeiro-Mor “he officio, a cuja ordem estão 

os cavallos, coches, & liteiras da casa Real, & a gente que serve nesse ministério. Acompanha 

a El-Rey, calçalhe as esporas, ajudao a se por a cavallo, vai atraz delle, & se sahe em coche, 

vai no Estribo direito (...)”. 

Pelo quadro acima é possível visualizar que tais ofícios gozavam de um acesso pessoal 

e direto à pessoa régia e a corte, assim, a posse de um ofício na Casa Real valia como 

possibilidade de interferir nos processos decisórios do rei. Diante desta lógica, algumas 

famílias tudo fizeram para manter a sua ligação a ofícios da Casa, mesmo que estes não 

fossem relevantes em termos políticos, como por exemplo, os postos da cozinha, o que fazia 

valer era o acesso pessoal e direto à pessoa régia e a corte. Pedro Cardim, no estudo já 

assinalado, chama a atenção para o fato de que muitos estribeiros-mores eram membros do 

Conselho do rei, ou ocupavam altos postos, como presidência de Tribunais, de Conselhos ou 

de Juntas. Esta sua informação se faz evidente para dois dos governadores por nós estudados, 

ambos estribeiros-mores, como podemos ver na tabela acima. O governador D. Antonio Luiz 

de Souza Telo de Meneses, foi Estribeiro-mor e acumulou cargos políticos nas três 
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modalidades exemplificadas por Cardim. Nas informações que conseguimos sobre este 

governador identificamos sua passagem pelo Conselho do rei, pelo Conselho de Guerra e 

como Presidente da Junta do Comércio. O outro governador que também ocupara o mesmo 

ofício no espaço doméstico da Casa real, D. Vasco Mascarenhas, foi também do Conselho do 

rei e do Conselho de Guerra, portanto, não havia uma demarcação de terreno, um oficial do 

espaço doméstico podia transitar livremente em outras esferas políticas, como no caso dos 

estribeiros-mores que indicamos, desde que tivesse influência para tal.  

 

“Governo do reino” 

 

“A esta seção que congregava uma série de servidores, cuja principal incumbência era, 

precisamente, assistir ao monarca no desempenho das diversas tarefas que estavam associadas 

ao ofício régio e às suas obrigações no espaço exterior à Casa” (CARDIM, 1998: 27), 

buscaremos nomear e quantificar os governadores que trouxeram em suas folhas de serviços a 

passagem por este âmbito da Casa Real. Como a gestão de muitos assuntos governativos, 

fugiam do controle régio, se fazia necessário recorrer a outros órgãos de caráter mais 

permanentes e especializados que ajudassem na gestão corrente do “governo do reino”. Para 

tanto, a Coroa contava com órgãos especializados em certas matérias, como por exemplo, o 

Conselho de Guerra e as diversas Juntas. No quadro que segue abaixo, procuramos indicar 

todos os governadores que estiveram envolvidos nesta esfera de governo. Contudo, o quadro 

contém algumas informações implícitas as quais precisam de um melhor esclarecimento. 

Recorrendo novamente a Pedro Cardim, o autor faz referência a um Regimento do Conselho 

de Estado, de 31 de Março de 1645, em que ficou determinado que “todos os conselheiros de 

Estado, participassem no Conselho de Guerra precedendo a todos que eram apenas do 

Conselho de Guerra” (CARDIM, 1998: 30). Para tanto, acrescentamos aos governadores D. 

Jerônimo de Ataíde e Matias da Cunha o termo “subentendido”, pois, mesmo não tendo 

conseguido obter informações que relatassem diretamente a passagem de ambos pelo 

Conselho de Guerra, pelo Regimento torna-se entendível que ambos por inerência 

participaram do Conselho de Guerra. Porém, o contrário não poderia suceder. 
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TABELA 2. Governadores gerais e cargos no “governo do reino” 

Governadores-Gerais 
Conselho 

de Estado 

Conselho 

de Guerra 

Presidênci

a da Junta 

D. Jorge Mascarenhas    

Antonio Teles da Silva  X  

D. António Teles de Meneses X X  

D. João Rodrigues de Vasconcelos e 

Souza 
X X  

D. Jerônimo de Ataíde X 
Subentendi

do 
X 

Francisco Barreto de Meneses  X X 

D. Vasco Mascarenhas X X  

Alexandre de Souza Freire  X  

Afonso Furtado de Mendonça  X  

Roque da Costa Barreto  X  

António de Sousa Meneses    

D. Antonio Luis de Souza Telo de 

Meneses 
X X X 

Matias da Cunha X 
Subentendi

do  
 

Antonio Luís da Câmara Coutinho    

D. João de Lencastre X X  

D. Rodrigo da Costa X   

Total 8 12 3 
 

 

Dando um maior valor aos números obtidos nesta análise, fica evidenciado que os 

governos da Bahia, em sua maioria, tinham presença no Conselho de Guerra. De acordo com 

Bluteau, o “Conselho de Guerra era “uma junta de ministros, fidalgos, versados na Arte 

militar, & que a exercitaram, chegados a Governadores da armas, & aos mayores postos 

dellas. Consultão nas disposiçoens da guerra, & as pessoas que merecem alguns lugares”. 

Pela definição de Bluteau, era inerente aos conselheiros de guerra a experiência militar, 

que neste caso condizia a uma ocupação anterior no cargo de governador das armas. 

Novamente as palavras de Bluteau, “Governador das armas é o mesmo que general do 

exército (...) as últimas ordenanças extinguirão o Governador das armas das províncias”. 

Se considerarmos que a participação no Conselho de Guerra incluía a passagem por 

outros postos, particularmente os militares, torna-se evidente que os governadores-gerais do 

Brasil, acumularam em suas carreiras, serviços prestados a coroa portuguesa que foram muito 

além do ambiente palatino. E mais do que isso, ao que parece os serviços se correlacionavam 

de algum modo. Deixemos estas questões para mais a diante. O quadro que se segue abaixo 

nos permite visualizar de um modo geral as trajetórias políticas que os governadores-gerais 

acumularam no seio da Casa Real. À luz desses dados podemos tirar conclusões para a 

compreensão do perfil social e da carreira dos governadores-gerais do estado do Brasil nos 

sessenta e cinco anos que sucederam a Restauração portuguesa. 
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TABELA 3. Governadores gerais e cargos palatinos 

Governadores-Gerais Governo do reino Governo doméstico 

D. Jorge Mascarenhas  Mordomo-mor 

Antonio Teles da Silva Conselheiro de Guerra  

D. António Teles de Meneses 
Conselheiro de Estado 

e Conselheiro de Guerra 
 

D. João Rodrigues de Vasconcelos e 

Souza 

Conselheiro de Guerra 

e Conselheiro de Estado 
Alcaide-mor 

D. Jerônimo de Ataíde 

Conselheiro de Estado 

Subentendido Conselheiro de 

Guerra e Presidente da Junta 

do Comércio 

 

Francisco Barreto de Meneses 

Conselheiro de Guerra 

e Presidente da Junta do 

Comércio 

 

D. Vasco Mascarenhas 
Conselheiro de Estado 

e Conselheiro de Guerra 

Alcaide-mor e 

Estribeiro-mor 

Alexandre de Souza Freire Conselheiro de Guerra Vedor 

Afonso Furtado de Mendonça Conselheiro de Guerra  

Roque da Costa Barreto Conselheiro de Guerra  

António de Sousa Meneses   

D. Antonio Luis de Souza Telo de 

Meneses 

Conselheiro de 

Estado, Conselheiro de Guerra 

e Presidente da Junta do 

Tabaco 

Estribeiro-mor 

Matias da Cunha 

Conselheiro de Estado 

subentendido Conselheiro de 

Guerra 

 

Antonio Luís da Câmara Coutinho  Almotacé-mor 

D. João de Lencastre 
Conselheiro de Estado 

e Conselheiro de Guerra 
 

D. Rodrigo da Costa Conselheiro de Estado  

Total 13 6 

 

Analisando o quadro, constatamos que com uma única exceção, todos os governadores-

gerais acumularam em suas trajetórias políticas, ofícios na Casa Real. O recrutamento para 

oficiais dos cargos palatinos se pautou prioritariamente nos laços aristocráticos, sendo estes a 

prova maior de que os governantes que vieram para a Bahia foram selecionados nas fileiras da 

fidalguia. Porém, no período que estamos analisando, a origem aristocrática não era a 

principal condição para o exercício do cargo de governador. Além dessa origem fidalga, outro 

perfil se acrescentaria nas trajetórias desses governadores como veremos a seguir. 

 

A experiência militar como requisito para o ofício de governador-geral 

 

Durante a nossa pesquisa, à medida que recolhíamos dados que auxiliassem na 

construção das trajetórias percorridas pelos governadores gerais do Estado do Brasil, nos 

deparamos com alguns termos recorrentes para o corpo de governadores que estamos 
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trabalhando. As Funções que encontramos em suas trajetórias de serviços eram: Mestre de 

Campo, General e Governador. 

Os Cargos apontados acima estão colocados de uma forma generalizante, pois, na 

verdade, havia subdivisões no interior de cada um deles. A começar pelo posto Mestre de 

Campo; encontramos os seguintes termos: Mestre de Campo General, Mestre de Campo do 

Terço, Mestre de Campo de alguma Província tanto do reino quanto do ultramar, Mestre de 

Campo do Terço da Armada e Mestre de Campo do Terço da Infantaria. De acordo com 

Bluteau:  

Mestre de Campo General. He aquelle, que não estando presente o General do 

Exército, governa com mero, & mixto império toda a infantaria, cavalleria, & 

artilharia, & estando ambos juntos, o General dá ao Mestre de Campo General 

todas as ordens para o que toca ao governo da infanteria, para que por sua via se 

distribuão aos Mestres de campo, & delles a outros officiais subalternos (...) tem o 

privilégio de usar da mesma insiginia, q’ o General. 

 

Quanto ao Mestre de Campo, Bluteau afirma, “tocalhe o governo ordinário do seu terço, 

tomando as ordens por mayor do General, ou Mestre de Campo General, & distribuindo-as por menor 

por mão dos seus officiais. Tem a jurisdição civil, & criminal de seu terço com appelação para o 

General”. 

Há duas definições, a saber, Mestre de Campo General e Mestre de Campo, quanto as 

outras especificidades encontradas neste cargo, Mestre de campo do Terço da Armada e do 

Terço da Infantaria, buscamos também defini-las por via Bluteau “Terço (termo 

militar).Respondo ao que os Romanos chamavão Legião, & os Alemães, Francezes, &c. 

chamão Regimento. (...). A utilidade militar, instituirão em nossos tempos os Terços (...)”. 

Ainda segundo ele, “Armada exército no mar. Navios de guerra armados”. Por fim, conclui o 

dicionário, “Infantaria, companhias de Soldados de pé. (...) a Infantaria he o nervo da guerra; 

& mais honra ser Infante, que Cavalleiro”. 

Seguindo quase sempre as mesmas subdivisões do Mestre de Campo, os governadores 

que vieram com o título de General tinha as seguintes clivagens: General da armada, General 

da artilharia e da cavalaria, General de alguma Província do reino, General da Batalha e 

General do Mar e da Terra. Para este último caso, somente os vice-reis – D. Jorge de 

Mascarenhas e D. Vasco Mascarenhas - tiveram este acrescentamento. De acordo com 

Bluteau, General era “uma dignidade militar. (...) os Governadores das Províncias 

Ultramarinas, & do Algarve tem patentes de Capitães Generaes. Mestre de Campo General, 

junto a pessoa Del Rey se declarou que era posto superior ao do General do Exército”. Ainda 

Bluteau, “General da Artilharia he o primeiro toque, que se faz no exército, na madrugada”. 
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Para concluir diz o mesmo autor, “Artilharia toda a casta de armas mayores de fogo, 

canhoens, & meyos canhoens (...). Artilharia. Peças grossas da Artilharia”. 

Os que trouxeram o título de Governador dividia-se em: Governador das armas de 

alguma província do reino de Portugal, Governador de alguma província tanto no reino 

quanto no ultramar, e em alguns casos, esteve acrescentado ao título de Governador o de 

capitão-general. Segundo Bluteau, “Governador das armas é o mesmo que general do 

exército. (...) as últimas ordenações extinguirão o Governador das armas das províncias”. 

D. João Rodrigues Vasconcelos e Souza, D. Jerônimo de Ataíde, D. Vasco 

Mascarenhas; Afonso Furtado de Mendonça, D. Antonio Luiz de Souza Telo de Meneses 

foram governadores das armas de alguma província do reino e todos tiveram passagem pelo 

Conselho de Guerra, como se pode averiguar na tabela 2. De fato era requisito a experiência 

militar para ser membro do Conselho de Guerra. Os outros governadores apontados como 

conselheiros de guerra na mesma tabela, tiveram outros postos militares como os de Mestres 

de Campo, e o de governador de outros territórios das conquistas portuguesas ou províncias 

do reino. Conforme se verá na tabela abaixo, todos os governadores-gerais analisados tiveram 

cargos militares, mesmo que alguns poucos não tenham chegado ao comando militar de uma 

província, território ou exército. 

 

TABELA 4. Governadores gerais e trajetórias militar 

Governadores-gerais 
Mestre 

de Campo 

Ge

neral 

Govern

ador 

Gu

erra* 

Experiê

ncia no Brasil 

Colônia 

D. Jorge de 

Mascarenhas 
X X X   

António Teles da Silva   X  X 

António Teles de 

Meneses 
 X X   

João Rodrigues de 

Vasconcelos e Sousa 
  X   

D. Jerônimo de Ataíde  X X   

Francisco Barreto de 

Meneses 
X  X X X 

D. Vasco Mascarenhas X X X  X 

Alexandre de Sousa 

Freire 
X  X X  

Afonso Furtado de 

Mendonça 
X X X   

Roque da Costa 

Barreto 
X X X X  

António de Souza 

Meneses 
X  X X X 

D. Antonio Luis de 

Sousa Telo de Meneses 
X X X X  

Matias da Cunha X X X X X 

António Luiz   X  X 
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Gonçalves da Câmara Coutinho 

D. João de Lencastre X  X X  

D. Rodrigo da Costa   X   

Total 10 8 16 7 6 

 

Diante dos resultados obtidos nas tabelas 3 e 4 podemos perceber a associação em um 

único indivíduo, do exercício de altos cargos governativos, tantos em órgãos encarregados da 

coordenação das políticas encaminhadas pela coroa, como por exemplo, o Conselho de 

Guerra e o Conselho de Estado, dentre outros, como pelas experiências em outros campos, os 

quais constatamos em nossa análise, as carreiras em altos postos militares. Esses 

conhecimentos acumulados em diferentes estágios desses exercícios administrativos 

consubstanciaram uma forma particular de governo. De um lado constituía uma elite recrutada 

nas fileiras da aristocracia, cujos indivíduos vinham dando provas de uma íntima associação 

com a coroa, e, por outro, a implementação nesses mesmos indivíduos, de um perfil que 

trouxesse um caráter de defesa do território em causa, e para tanto, nada melhor que a 

autoridade militar para completá-lo. Assim, os indivíduos recrutados para o cargo de 

governador-geral, no período em questão, foram militares com qualificada nobreza. 

Deixando de lado os aspectos gerais e partindo para uma análise mais específica que, 

aliás, é o objetivo maior desta pesquisa, procuramos nesta etapa esboçar o perfil dos 

governadores levando em consideração a quantificação final dos dados que foram possíveis 

ser reunidos para a concretização deste trabalho. Enfatizando a prevalência dos números na 

sua ordem decrescente é possível dizer que no contexto em questão, o recrutamento para o 

governo geral sediado na Bahia, priorizou indivíduos que acumularam cargos no interior do 

“governo do reino”, preponderantemente no Conselho de Guerra. Foram no total de doze 

governadores os que tiveram em uma de suas trajetórias políticas o cargo de conselheiro de 

guerra. Mas como mesmo vimos pela definição de Bluteau e pela relação que fizemos 

anteriormente, era fundamental que um conselheiro de guerra “fosse versado na arte militar e 

que tivessem ocupado os mayores postos delas”. Conforme vimos em Bluteau, dentre os 

posto maiores tem-se o de Mestre de Campo e o de governador das armas das províncias. 

Quando voltamos para os resultados numéricos, constatamos que de fato os postos referidos 

foram de grande destaque nos percursos anteriores dos governadores-gerais do Estado do 

Brasil. Pela tabela configurada abaixo é possível deduzir que para a Coroa, nos anos que 

estamos estudando, o cargo de governador-geral do Estado do Brasil teve correspondência 

com a carreira anterior do nomeado. Ao que tudo indica, as negociações da coroa para com os 

representantes régios privilegiou, principalmente, aqueles que obtiveram em suas trajetórias o 
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posto de governo das armas de uma província no continente, ou de governador de algum 

território nas conquistas. Esta correspondência acaba por demonstrar que para a conjuntura 

desse período a Coroa selecionou nomes que fossem capazes de fazer coexistir uma relação 

de confiança pautada, sobretudo, nas experiências de governos anteriores e nos laços 

aristocráticos.  

 

TABELA 5. Governadores-gerais e cargos de maior incorrência nas suas trajetórias 

Governador-geral 
Conselh

o de Guerra 

Mestre de 

campo 
Governador 

D. Jorge de Mascarenhas  

Mestre de 

Campo nas Armadas 

em Áfica 

Governador e 

Capitão General de Mazagão 

Antonio Teles da Silva X  
Capitão-Mor das 

naus da carreira das Índias 

D. Antonio Teles de 

Meneses 
X  Governador da Índia 

D. João Rodrigues de 

Vasconcelos e Souza 
X  

Governador das 

armas da Província do 

Alentejo e Entre Douro e 

Minho 

D. Jerônimo de Ataíde X  

Governador das 

Armas da Província de Trás-

os-Montes e Alentejo 

Francisco Barreto de 

Meneses 
X 

Mestre de 

Campo General 

Governador de 

Pernambuco 

D Vasco Mascarenhas X 
Mestre de 

Campo General 

Governador e 

Capitão general do reino de 

Algarve e Governador das 

armas na Província do 

Alentejo 

Alexandre de Souza Freire X 
Mestre de 

Campo General 

Governador de 

Maragem, Governador de 

Beja e Governador e Capitão 

General de Mazagão 

Afonso Furtado de 

Mendonça 
X 

Mestre de 

Campo General 

Governador das 

armas da Beira 

Roque da Costa Barreto X 

Mestre de 

Campo e Mestre de 

Campo General 

Governador das 

armas na Província do 

Alentejo* 

Antonio de Souza Meneses  
Mestre de 

Campo do Terço 

Governador de 

Olivença por duas vezes, 

Capitão-mor das Índias e 

Governador da Praça de 

Campo Maior(Angola) 

António Luis de Souza Telo 

de Meneses 
X 

Mestre de 

Campo do Terço da 

Infantaria, Mestre de 

Campo General da 

província do Minho e 

Mestre de Campo 

General 

Governador das 

armas da Província de Minho 

Matias da Cunha X 

Mestre de 

Campo do Terço da 

Armada 

Governador da 

capitania do Rio de Janeiro 
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Antonio Luiz da Câmara 

Coutinho 
  

Governador de 

Pernambuco 

D. João de Lencastre X 

Mestre do 

Campo do Terço da 

Armada 

Capitão General de 

Angola e Algarve 

D. Rodrigo da Costa   

Governador e 

capitão geral da ilha da 

Madeira e Governador do 

Forte de Santo Amaro 
* temos a seguinte informação para este caso: Realizou serviços de armas na Província do Alentejo. 
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As despesas dos autos de fé nos Livros dos Tesoureiros da Inquisição 

 

DENISE DE CARVALHO ZOTTOLO

 

 

Apresentação 

Os autos de fé da Inquisição portuguesa já foram objeto de estudo de diversos autores, 

tanto na sua estrutura quanto no seu significado, entretanto a proposta deste artigo é abordá-

los do ponto de vista dos seus gastos, descritos em alguns Livros dos Tesoureiros, disponíveis 

na Torre do Tombo de Lisboa. Os exemplos aqui apresentados se referem aos autos de fé do 

Tribunal de Lisboa e foram escolhidos de forma aleatória, porém seu espaço temporal foi o da 

vigência do Regimento de 1640, já que foi o Regimento de maior duração – 134 anos. 

 

Os Livros dos Tesoureiros 

A Torre do Tombo abriga em seus arquivos fontes importantes para pesquisa sobre a 

Inquisição portuguesa. Porém, o estudo da sua dinâmica não se encerra somente na análise 

dos processos inquisitoriais. Além destes, as correspondências e Cadernos do Promotor, os 

Livros de Visitação, confissões e denunciações, entre outros, compõem o acervo. Integrante 

desse acervo, a Seção de Receita e Despesa da Torre do Tombo é composta pelos Livros dos 

Tesoureiros, material rico de informações sobre a organização e administração da Inquisição. 

Os Tesoureiros eram responsáveis pelas anotações financeiras da Inquisição e esta 

função foi desempenhada, durante a sua existência, por 36 funcionários, que segundo o 

Regimento de 1640, § 7º, Título VIII do Livro I, deveria ser um Notário que conforme o 

mesmo Regimento “serão clérigos de ordens sacras que saibam bem escrever de suficiência e 

capacidade conhecida para poderem cumprir com a obrigação do seu ofício”. A descrição da 

função de Notário, no mesmo livro, Título VII, § 1º está posto que cabia ao Tesoureiro, de 

forma geral, anotar as receitas e as despesas ordinárias e extraordinárias do Tribunal e 

distribuir os recursos conforme ordenado pelos Inquisidores, assim como: 

 

[...] procurar a cobrança de tudo que se dever ao S. Ofício, e lembrar com tempo 

aos Inquisidores, o que deve fazer para este efeito; e assim mesmo lhe lembrará 

com tempo, quando na arca houver falta de dinheiro para os gastos necessários da 

casa, ou para alimento dos presos; e terá nestas matérias tal cuidado, que nunca 

por este respeito se retardem os negócios. 

 

                                                           

 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local na Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB. 



388 

 

De acordo a característica peculiar da Igreja de tudo anotar os Livros dos Tesoureiros 

contem informações sobre a origem e o destino dos recursos que permearam a Inquisição 

durante os 285 anos de sua existência. A leitura dos valores referentes às despesas descritas 

nos Livros dos Tesoureiros vai além da simples constatação dos números dispostos. Por trás 

desses números podemos ver de que forma a Inquisição se geria e se sustentava, quais eram os 

gastos e de que forma se gastava e, consequentemente, vislumbrar a teia de privilégios 

existentes na conjuntura inquisitorial e sua estrutura burocrática, onde várias pessoas 

gravitavam em torno se beneficiando da sua atuação. 

 

Os autos de fé 

Os autos de fé eram cerimônias em que se lia o registro das sentenças e se determinava 

as punições, e variavam na forma em função dos seus objetivos. Podiam ser cerimônias 

simples e rápidas, normalmente a portas fechadas, chegando até às cerimônias realizadas em 

grandes espaços públicos centrais, que “tinham por palco a praça principal da cidade, e por 

plateia a cidade inteira e arredores” (SARAIVA, 1969: 160).  A forma do auto, fechado ou 

público, dependia dos interesses e conveniência do Tribunal do Santo Ofício. As penas por 

sua vez, variavam de acordo o delito, iam desde penas espirituais e corporais (açoites), 

passando por exílio temporário, galés, cárcere temporário ou perpétuo, deportação e até 

condenação a morte ou “relaxados” (BETHENCOURT, 2000: 248). Os condenados a 

execução eram entregues às autoridades civis, porque os inquisidores enquanto clérigos não 

podiam condenar ninguém à morte. Esta última pena acontecia somente nos autos públicos, 

onde todos os detalhes eram minuciosamente colocados de forma a exibir um espetáculo 

exemplar e que fizesse jus ao poder inquisitorial. As execuções não eram efetuadas no mesmo 

local dos autos de fé. Em geral, as cerimônias públicas mais imponentes do Tribunal de 

Lisboa foram realizadas na Praça da Ribeira, em frente aos Paços do Rei e ao Terreiro do 

Trigo (SIQUEIRA, 2013: 615) e as execuções eram realizadas no lado oriental da Ribeira, 

junto ao rio e aos bairros populares (BETHENCOURT, 2000: 254), de forma a separar 

ritualisticamente os dois eventos, embora estivessem definitivamente atrelados. Os 

condenados tinham que “usar o sambenito durante o auto-de-fé, juntamente com a carocha, 

espécie de mitra de papelão com pinturas extravagantes, colocada na cabeça, geralmente 

ostentando o “crime” do portador. (NAZÁRIO, 2005:93). 

Durante a vigência do Regimento de 1640 ocorreram, segundo a Lista dos Autos de fé 

da Inquisição de Lisboa, 143 autos de fé, entre públicos e particulares (ANTT/TSO-CG, Livro 
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2-435) e certamente, a cerimônia foi se aprimorando ao longo do tempo onde o “aprender-

fazendo” ditou a forma dos autos. Saraiva considera que:  

 

Com o tempo e a experiência, o auto-de-fé acabou por ser um grande e pomposo 

espetáculo com um cerimonial minuciosamente regulamentado, à que assistiam as 

autoridades supremas, freqüentemente o Rei em pessoa, e que movimentava toda a 

cidade, como as maiores festividades públicas. (SARAIVA, 1969: 148) 

 

Embora os reis fossem os primeiros e principais convidados para a cerimônia do auto 

de fé, esta primazia trazia em si dois significados: primeiro, o reconhecimento da 

subordinação do Tribunal ao poder Régio e segundo, que a presença do Rei ratificava o poder 

desta Inquisição. Porém, disputas de poder entre as duas instituições, inquisitorial e régia, 

faziam com que nem sempre a presença da pessoa do Rei fosse verificada, mesmo assim 

havia sempre um representante real nos eventos. (BETHENCOURT, 2000: 225) 

Segundo Nazário (2005: 100), o auto de fé era “Executado de modo imponente e 

aparatoso ‘porque os pecados públicos exigem pública satisfação’”. Os anúncios das datas dos 

autos eram feitos com antecedência mínima de oito dias, tempo que os preparativos tanto do 

cenário do espetáculo quanto dos ritos burocráticos eram acelerados (BETHENCOURT, 

2000: 221). Eventos de grande importância que poderiam durar mais de um dia a depender do 

número de condenados, os autos foram elementos-chave utilizados pelo Tribunal para 

demonstrar sua força e reafirmar a fé católica. O auto de fé ao mesmo tempo em que 

disciplinava o extravasamento da ira coletiva da plateia que acorria ao evento, também 

alertava, exemplarmente, para o poder da força divina no combate a heresia, representada pelo 

Tribunal do Santo Ofício. 

Como qualquer festividade o auto de fé tinha vários custos necessários para viabilizar 

sua realização, além dos pagamentos extras aos funcionários que dela participavam. Alguns 

custos estão descritos no Livro II, Título XXII do Regimento como roupas para os 

penitenciados para estarem “vestidos decentemente” assim como barbeados, já para os 

relaxados a preocupação era com os hábitos e cera em quantidade suficiente, assim como 

providenciar o pintor para os “retratos e hábitos afogueados”, confeccionar caixões de 

madeira para os “livros defesos para queimar, e osso de defuntos para relaxar”, além de 

“cadeiras para os presos doentes”. Ao fim, os Tesoureiros eram advertidos que deveriam 

providenciar “tudo mais que fosse necessário”, o que provavelmente legitimou as diversas 

despesas descritas nos Livros dos Tesoureiros. Durante a vigência do Regimento de 1640 

ocorreram 143 autos de fé, entre públicos e particulares. 
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Os gastos dos autos de fé 

 

Os autos eram importantes para movimentar a economia do local onde ele ocorria, já 

que várias pessoas acabavam envolvidas na sua realização. No Livro de Fabião Bernardes 

(ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 340, ano de 1720), podemos comprovar a 

estrutura burocrática e a quantidade de pessoas que gravitavam em torno do Tribunal, dele se 

beneficiando e sendo remunerados. Nesse auto, encontramos pagamentos para quem varreu o 

Secreto a “primeira e segunda vez”, aos dois homens que levaram a padiola
217

 para o Auto, 

“ao homem que levou a arca dos processos”, “da cea dos mariolas”
218

 a quem carregou a 

cadeira de uma mulher, a quem levou a arca dos processos, ao Padre que assistiu à absolvição, 

ao Ministro da execução, aos vários carretos, inclusive de cera e bandejas para os Inquisidores 

e Notários, da confecção de 24 sambenitos, aos pintores de seis panos, entre outros. Esses 

prestadores de serviços aparecem com frequência nos demais autos com poucas variações, por 

exemplo, se não tiver um réu doente não se terá os homens para carregarem a padiola.  

O auto de fé de 1725, que foi uma cerimônia pública cujos gastos estão registrados no 

Livro do mesmo Tesoureiro (ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 345, ano de 

1725) contou com a presença do Rei e de 47 funcionários
219

. Para estes últimos, só com 

refeições e tochas foram gastos 263$200 réis (duzentos e sessenta e três mil e duzentos réis), 

valor que ultrapassou o que se gastou (262$505) para alimentar, cinco anos depois, no mês de 

julho de 1730, os presos pobres, como demonstrado no Livro de Alexandre Henrique Arnaut 

(ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 387, ano de 1730). Ainda neste auto, além dos 

gastos para refeição estava contemplada a aquisição de suprimentos e alimentos como, por 

exemplo: duas bandejas de doces para o Conselho, quatro bandejas para os Inquisidores, uma 

para o Promotor, outra para os Notários, doces para depois da publicação do auto, presunto, 

vinho, pão, galinhas e empadas de pombo e vitela. Essas despesas confirmam o caráter festivo 

dos autos, onde Saraiva aponta que desde a publicação já se revestia de situação diferenciada 

“[...] a julgarmos pela quantidade de compotas e especialidades variadas de confeitaria, 

adquiridas nos conventos nos arredores, que nesse dia davam entrada na mesa secreta.” 

SARAIVA, 1969: 149). Ainda se pagou a quem varreu o Secreto antes e depois do auto, a 

                                                           
2
 Quadrado de tábua com quatro braços utilizada para transporte de enfermos e carregada por dois ou quatro 

homens. 
3 
Homem que se aluga para carregar e servir. 

219
 Seis senhores do Conselho, quatro Inquisidores, um Promotor, um Secretário do Conselho, oito Deputados, 

seis Notários, dois Porteiros de Conselho e Mesa, dois Alcaides dos Cárceres e Penitência, um Meirinho, três 

Solicitadores de Mesa, um Solicitador do Conselho, um Despenseiro, quatro guardas dos Cárceres, um Guarda 

da Penitência, três Homens da Vara, dois Guardas, um Homem da Vara e um Alcaide. 
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quem levou a arca dos processos, aquisição de tecidos, confecção de 30 sambenitos, pintura 

dos panos, varrer e caiar corredores e capela, aquisição de papel e impressão de listas, aluguel 

de animais, entre outros, o que resultou num gasto para este auto de 726 mil e 611 réis. 

Ainda para o Tesoureiro Fabião Bernardes, só que para o auto do ano seguinte 

(ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 346, ano de 1726), foram confeccionados 64 

sambenitos indicando que o número de presos sentenciados mais que dobrou, porém tanto o 

tipo quanto a quantidade de gastos são inferiores. Embora, as despesas não façam referência 

ao mês, somente ao ano, o tipo dos gastos e o valor inferior (473$330 réis) ao ano anterior, 

talvez nos indiquem que esse auto não tenha sido público e realmente nesse ano de 1726 

foram realizados dois autos, um público e outro na sala.  

As leituras dos sermões nos autos eram realizadas, na maioria das vezes, por 

representantes das ordens religiosas, não necessariamente ligados a Inquisição, mas que 

seguiam as regras eclesiais no momento da leitura onde o conteúdo era “caracterizado pela 

glorificação da atividade inquisitorial e pelo recurso aos temas da polêmica judaica” 

(BETHENCOURT, 2000: 245). Tanto nas despesas do auto de 1725 (ANTT/TSO-IL. Livro 

de Receita e Despesa nº 345, ano de 1725), quanto em 1726 (ANTT/TSO-IL. Livro de 

Receita e Despesa nº 346, ano de 1726), 1728 (ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 

348, ano de 1728) e 1735 (ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 354, ano de 1735) 

encontramos pagamentos diferenciados aos padres que leram as sentenças, recebendo mais 

quem leu melhor e daí por diante, em valores decrescentes, de acordo a qualidade da leitura. 

Porém no ano de 1726 chama a atenção o fato de que mesmo reconhecendo que dois padres 

não executaram a tarefa a contento, foram remunerados, como consta no Livro:  

 

aos padres que leram as sentenças que foram quatro. Ao primeiro que leo bem 

9600, ao segundo que também leo bem 6400, aos outros dois que leram menos bem 

e tiveram menos trabalho a cada hum meya moeda. 

 

 

Mesmo desconhecendo os critérios utilizados para qualificar as leituras das sentenças 

e, consequentemente pagar o trabalho realizado, estabelecer os valores diferenciados, 

possivelmente, passou por avaliações subjetivas. 

No Livro de Receita e Despesa de Francisco de Souza (ANTT/TSO-IL. Livro de 

Receita e Despesa nº 354, ano de 1735), praticamente vemos repetir os mesmos gastos como, 

entre outros: “aos homens que levarão as arcas dos processos”, “do carreto do fatto
220

 dos que 

foram para a galé”, “de peru, galinhas, frangos, peixes, doce e frutas e mais cousas para o 

                                                           
220

 Roupas, trajes. 
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jantar e cea”, a um concerto de uma cortina de oratório, ao impressor das listas. O total desse 

auto de fé foi de 777 mil e 70 réis. 

No início do Livro Alexandre Henrique Arnaud de 1723 (ANTT/TSO-IL. Livro de 

Despesa nº 481, ano de 1723), é apresentado o resumo das despesas referentes às custas dos 

diversos oficiais vindos de diferentes locais, a exemplo de Covilhã, Ilha de São Miguel, 

Abrantes, Cidade do Rio de Janeiro, Bahia, Castelo Branco, Olinda, Beja, entre outros para 

participação num auto de fé. O auto foi público e aconteceu a 10 de outubro do mesmo ano e 

as custas desses oficiais totalizaram 1.248$709 (um conto, duzentos e quarenta e oito mil, 

setecentos e nove réis). Para dimensionarmos a grandeza deste gasto no período basta 

relacioná-lo ao valor do escravo no mesmo período no Brasil. Com o total gasto daria para 

comprar aproximadamente 6 escravos, elemento importante na economia da colônia, principal 

fonte mantenedora do Reino português. Nesse mesmo ano a Câmara de Salvador  

 

afirmou que o alto preço e a escassez dos escravos levaram à falência 24 engenhos, 

e que as safras, que dez anos antes produziam 18 mil caixas de açúcar, agora 

produziam tão-somente 5 mil, 8 mil em um ano favorável. Os comerciantes agora 

cobravam 200 mil-réis por um escravo que antes custava 40 a 60 mil-réis, e apenas 

os mineradores podiam comprar cativos a tais preços.(SCHWARTZ,1988:167) 

 

Com relação ao pagamento da participação dos oficiais da Inquisição nos autos temos 

que ressaltar que conforme o Regimento de 1640 o único funcionário que se fez menção de 

ser remunerado de forma extra no auto de fé era o médico e cirurgião, como está colocado no 

Título XX § 3º “[...] serão obrigados a assistir ao tormento, para nele declararem por 

juramento, se os réus são capazes de os sofrer, e em que grau; e por este trabalho, e assistência 

terão no fim do Auto a mercê, que parecer conveniente”. Entretanto, encontraremos em vários 

livros, pagamentos extras a funcionários por sua participação no auto de fé, a exemplo do 

Livro de Manuel da Silva Dinis, de 1747 (ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e Despesa nº 

1055, ano de 1747), onde o Inquisidor Geral D. Nuno da Cunha manda, em setembro desse 

ano, que o referido tesoureiro pague às pessoas nominadas determinados valores como mercê 

“pelo trabalho que tiverão em o despacho do Auto da fé próximo”, cujo valor total ficou em 

278 mil réis
221

. 

Além das despesas aqui já descritas ainda havia os valores referentes aos presos que 

saíam para o auto. Como regulamentado no § 3º do Título XXII do Livro II: 
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 Este valor corresponde ao pagamento de 2 Inquisidores, 1 Promotor, 7 Notários, 4 Procuradores, 1 Meirinho, 

1 Alcaide, 1 Porteiro do Conselho, 1 solicitador do Conselho, 1 Porteiro de Mesa, 3 Solicitadores, 1Alcaide da 
penitência, 1 Dispenseiro, 1 Capelão, 4 Guardas, 1 Guarda da penitência, 3 Homens da vara, 3 Médicos, 1 

Cirurgião  
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Ordenarão, que todos penitenciados vão vestidos decentemente, e para este efeito, 

oito, ou dez dias antes do Auto, saberão do Alcaide, que presos têm necessidade de 

vestidos, e os mandarão prover, segundo sua qualidade; mas não consentirão, que 

levem vestidos de seda, grandes Gadelha e barba;”  

 

Se os presos fossem ricos estes valores sairiam dos bens confiscados de cada um, mas 

sendo pobres, as despesas eram cobertas pelo Fisco Real. 

No Livro de Manuel Francisco Neves, de 1761 (ANTT/TSO-IL. Livro de Receita e 

Despesa nº 913, ano de 1761), encontramos no mês de setembro, na descrição das despesas 

dos presos valores que “entram por adisoens, vestiaria das pessoas que sahiram no Auto de 

Fé”, que correspondeu 84 mil 930 réis. Valor ínfimo quando comparamos às despesas aqui já 

descritas em anos anteriores, porém temos que levar em conta que todos esses gastos 

compunham o custo de um auto de fé. 

  

Conclusão 

 

A discrepância de valores nos exemplos aqui demonstrados nos dá indícios de que os 

gastos eram executados de forma a garantir o poder da Instituição inquisitorial, já que os 

valores altos eram para garantir o aparato das cerimônias, a participação de um grande 

número de oficiais e de outros prestadores de serviço envolvidos e, em contrapartida, valores 

ínfimos para vestir os réus. Essas diferenças nos valores das despesas asseguravam o 

estabelecimento da ordem e garantiam a estrutura hierárquica da Inquisição. 

Já a constatação de variados produtos para jantares, como galinhas, perus, presunto, 

entre outros, nos apontam para o caráter festivo dos autos de fé e também contribuíram para a 

imagem de poder e fausto da Inquisição. As despesas aqui demonstradas tanto com os 

preparativos quanto com a própria cerimônia ratificam que os recursos envolvidos 

contribuíam para a imagem de poder do Tribunal e também como espetáculos públicos os 

autos de fé eram ‘verdadeiras festas de congraçamento entre Povo, Igreja e Estado’ 

(NAZARIO, 2005: 161). 
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Hóstias e mandingas: magias de proteção na Bahia setecentista  
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Em 10 de junho de 1758, na Vila Real e Freguesia de Nossa Senhora da Abadia
222

, o 

reverendo vigário Francisco Flores da Araujo mandou que fosse feito um Auto Sumário, com 

relatos de testemunhas diversas, contra um pardo chamado José Fernandes. A pequena vila já 

estava bastante movimentada em seus murmúrios sobre o caso, e as autoridades competentes 

alarmadas no sentido de se resolver e “abafar” o problema. José Fernandes, o acusado, era 

morador em um sítio da referida Freguesia e estava sendo indiciado por trazer consigo “huma 

partícula dizendo e gavandose a varias pessoas que lha tinham dado os padres a qual trazia 

para sua defesa e para nam ter perigo nenhum” (ANTT/TSO-IL Proc. nº 8909, fl. 13). 

Segundo as testemunhas do referido Sumário, iniciado em 12 de junho de 1758, José 

Fernandes havia furtado uma hóstia consagrada – chamada de partícula consagrada, na 

documentação – durante as celebrações da quaresma do ano anterior. Em suas confissões, 

diversas versões para o caso são apresentadas, apontando grandes contradições quando 

analisadas em conjunto com os depoimentos das testemunhas. Seguindo o nosso objetivo, a 

versão que se torna mais interessante (aparecendo na conclusão do processo em sua última 

confissão e na fala de parte das testemunhas), é a de que ele furtara a dita hóstia para colocá-la 

em uma bolsa de mandinga junto a algumas orações visando defender-se de perigos.  

Bolsas de mandinga eram amuletos produzidos, principalmente, por africanos da 

região ocidental para diversos fins, em especial para livrarem-se de ser feridos por ferros. Em 

sua maioria constituía-se de bolsinhas de pano costuradas e recheadas com diversos elementos 

de cunho mágico-religioso. Foram disseminadas por todo o mundo moderno a partir da 

diáspora atlântica, sendo utilizadas, então, não apenas por africanos. Elementos cristãos, como 

cera de círios, hóstias, orações, cordões de relíquias, entre outros, eram inseridos em seu 

interior, principalmente no século XVIII. (SANTOS, 2008; SOUZA, 2009) 

O caso de José Fernandes compreende a um grande número de denúncias e acusações, 

que foram documentadas pela Inquisição portuguesa, acerca de manipulações e apropriações 

especiais de espaços e objetos sagrados ao cristianismo católico. Vale dizer que estas práticas 

                                                           
*
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 Esta localidade corresponde atualmente a um dos vilarejos do município de Jandaíra, no extremo norte da 

Bahia, divisa com o Estado de Sergipe. 
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não aconteciam apenas nos terrenos coloniais portugueses, mas na própria metrópole lusa 

existem registros semelhantes. 

O mundo colonial português se apresenta como um espaço especial de análise no que 

concerne à esfera religiosa. As religiosidades construídas nas colônias correspondiam muitas 

vezes a uma série de práticas e crenças que se entrecruzavam de acordo com as demandas 

cotidianas, e que fugiam à ortodoxia cristã. O contexto teve peso especial para que um novo 

sistema de crenças se originasse, apesar de não ser estritamente determinante, fazendo com 

que indivíduos, como José Fernandes, pudessem compor um mosaico religioso que 

intercalasse as suas questões/problemas com todo um sistema mágico/religioso, fruto das 

transformações religiosas ofertadas dentro e fora das igrejas portuguesas, na metrópole e nas 

colônias. 

Deste modo, retomaremos, mesmo que genericamente, alguns pontos da formação de 

um sistema de religiosidades no Brasil em seus primeiros momentos, para refletirmos acerca 

das atitudes do acusado José Fernandes à luz de um sistema de crenças particular. 

Utilizaremos algumas falas das testemunhas do caso, presentes no processo, percebendo como 

estas também se apropriavam de uma forma especial dos entendimentos acerca do Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia, e seus possíveis usos. 

 

Religião e religiosidades no Brasil colonial 

 

O sistema religioso colonial, construído sobre a égide de um ideal cristão católico, foi 

adaptado de acordo com as demandas e precariedades da Coroa portuguesa em estabelecer 

uma relação de controle em suas possessões de além-mar. A Igreja participou ativamente nos 

processos de colonização em todo o Atlântico, e o Padroado Régio era um dos “grandes nós”, 

unindo perspectivas das esferas espirituais e temporais sob uma mesma ordem.  

Com este “acordo”, digamos assim, a Igreja concedia poderes à Coroa portuguesa para 

construir capelas e nomear padres, enquanto a fé também era utilizada como forma de 

legitimação e manutenção dos domínios lusitanos, perante as outras potências européias. O 

resultado destas ações foi uma flexibilização na transmissão e apreensão de um sistema 

doutrinal, permitindo que o catolicismo gerasse variantes de entendimentos espirituais, unindo 

num mesmo panteão deuses e princípios místicos dos quatro cantos do Império, como nos 

aponta o caso de José Fernandes. Deste modo, segundo Arno Wehling, a religião colonial 

estava  
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[...] como sempre presente na vida dos homens, fornecendo explicações e soluções 

para todos os momentos de sua existência. Era, em seu topo ‘oficial’, barroca, 

mística, muitas vezes soturna e angustiada, dominada pela obsessão com o pecado e 

o castigo eterno. Na prática social, porém, era mesclada e sincrética. Além dos 

princípios da religião oficial, incorporava elementos mágicos e supersticiosos de 

origem não apenas indígena ou africana, mas também medieval portuguesa, como o 

culto nas encruzilhadas. (WEHLING, 2005: 250) 

 

Neste sentido, o autor nos apresenta um formato de religião no qual as práticas mais 

ortodoxas se encontravam no topo, junto com as elites, de forma que a maior parte da 

população colonial se mantinha relativamente distante de ensinamentos mais consistentes dos 

preceitos da Igreja. Vale dizer que o uso de magias e feitiçarias era feito por todas as camadas 

da sociedade, não se restringindo apenas a um grupo específico. As crenças místicas trazidas 

da África, somadas aos rituais indígenas, foram preenchendo as lacunas do catolicismo, 

formando um novo sistema de crenças, marcadamente popular. Este catolicismo, nas 

definições de Wehling, corresponde a uma religiosidade “mística, devota e supersticiosa, 

distinta do sofisticado catolicismo oficial praticado pelo alto clero das dioceses e 

universidades” (WEHLING, 2005: 249). No entanto, este não era mérito apenas da 

espiritualidade colonial, como dito, mas, mesmo na metrópole portuguesa existiram inúmeros 

casos de crenças mágicas nas quais se empregavam princípios e elementos do cristianismo 

católico. (BETHENCOURT, 2000; PAIVA, 1992) 

A pesquisadora Elizete da Silva, ao tratar das configurações do campo religioso 

brasileiro, apresenta uma definição básica, e interessante para nossas perspectivas, acerca do 

que é religião e religiosidade. Segundo a autora,  

 

A religião é a instituição. É o corpo sacerdotal, a hierarquia, a teologia, as 

doutrinas. E o que é a religiosidade? São as vivências, os sentimentos, as práticas, 

as emoções que permeiam o cotidiano do fiel.  

 

Religião e religiosidade são dois conceitos que às vezes se confundem em algumas 

leituras apressadas ou hierarquizadas, nas quais se admite a religiosidade como 

algo menor ou desprovido de importância. Entendemos ambas as formas como 

legítimas manifestações estabelecidas por homens e mulheres com os mistérios 

sacrais. (SILVA, 2010: 105-106)  

 

Tanto a religião quanto a religiosidade colonial, dentro destas definições da autora, 

seguiu um caminho de especificidades. Consideremos, num único, dos inúmeros aspectos 

destoantes da proposta “de religião”, que mesmo dentro do próprio corpo sacerdotal da Igreja 

os desvios eram frequentes: religiosos que não respeitavam a castidade, que blasfemavam 

contra as doutrinas, faziam e prescreviam magias, se entregavam a vícios correspondentes às 

listagens de pecados mortais, em detrimento aos preceitos de seu ministério, dentre outros. 
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Esta desorganização das práticas, no seio da Igreja inclusive, colaborou para a inclusão, no 

panteão colonial, de crenças que eram originalmente estranhas aos europeus. (ASSIS, 2008) 

A Igreja tentou conter estas novas formatações através de investigações inquisitoriais, 

entre outros mecanismos. Todas as práticas religiosas que envolviam elementos cristãos em 

complexos rituais, e que fugiam aos seus cânones, eram consideradas como feitiçarias; seus 

autores eram punidos, na grande maioria das vezes. Feitiçaria é um termo relativamente 

impreciso e plástico. Segundo nossas leituras, tratando ainda de forma bem genérica, 

acreditamos que qualquer crença sobrenatural ou religiosa, que fugisse aos preceitos do 

cristianismo, era considerada como feitiçaria. Esta era caracterizada por uma associação entre 

o demônio e o dito feiticeiro numa constante troca de favores, mas a materialização e 

instrumentos destas benesses eram extremamente elásticos.  

O que a Igreja não percebia, ou tentava esconder, era que a população colonial, da 

forma como foi construída, necessitava de um alimento espiritual que muitas vezes não era 

oferecido de forma adequada. Esta deficiência fazia com que as necessidades espirituais, 

somadas às demandas corporais, gerassem um grande arsenal de auxílios voltados para um 

divino que era associado a Deus, no entender de parte dos colonos praticantes, mas pela ótica 

dos religiosos, o demônio era o grande autor destes feitos.  

 

José Fernandes e suas crenças 

 

Parte desta religiosidade colonial aflora nos registros que compõem o caso de furto de 

hóstias na Vila Real de Nossa Senhora da Abadia, que introduzimos nas primeiras linhas 

deste texto. O réu, José Fernandes, era considerado um cristão, sendo batizado e crismado, e, 

além disso  

[...] tanto que chegou aos annos de juízo e (direção) hia as igrejas nellas ouvia a 

missa e pregação e se confessava e comungava e fazia as mais obras de christão 

[...] disse as orações e doutrina da Igreja a saber padre nosso, ave Maria, salve 

rainha, credo, os mandamentos da ley de deos, da santa madre Igreja. (ANTT/TSO-

IL Proc. nº 8909, fl 103) 

 

Assim, ele possuía noções cristãs, por conhecer alguns dos elementos fundamentais do 

catolicismo, entendendo minimamente sobre os principais dogmas da Igreja. Vale dizer que 

muitos colonos conheciam estas fórmulas e orações básicas, de forma que os inquisidores 

poderiam ser enganados também com os discursos dos réus, que visavam se desvencilhar das 

amarras das investigações. Acreditamos no “perfil cristão” do acusado, justamente por que 

algumas testemunhas apontaram suas vivências religiosas nas igrejas locais, confirmando 
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algumas afirmações. Para além de pensar uma única ortodoxia fechada, especulamos que o 

seu entendimento de crença abria espaço para que outros auxílios fossem incorporados, 

relativizando um entendimento, ardorosamente defendido pelos religiosos de que seriam 

unicamente para o mal, por terem, supostamente, o auxílio diabólico.  

Em sua segunda confissão, na cidade de São Salvador da Bahia, a 17 de Junho de 

1760, José Fernandes falou sobre um “trato ilícito”, com a esposa de um lavrador chamado 

João Antônio, quando estava trabalhando na Vila de Estância, em Sergipe. A amante era 

Margarida Pereira de Oliveira. O marido traído, ao saber de tudo, pretendeu matá-lo. Então, 

por precaução, ele conseguiu uma oração do “justo juiz”, construída por São Cipriano, 

segundo ele. A oração lhe foi dada por Carlos, filho de uma meretriz chamada Brígida, da 

Vila de Nossa Senhora da Abadia. Deste modo, o complexo de proteção foi formado: a oração 

e a hóstia foram costuradas dentro de uma bolsa de pano, adquirindo o caráter de amuleto. Em 

dois motivos se dividia o seu ideário de proteção: defender-se das possíveis ofensas do marido 

traído, bem como da própria tentação de adultério em que se encontrava com a dita 

Margarida, segundo as confissões.     

Era esta a mentalidade religiosa do acusado, segundo nossas interpretações: unir os 

diversos elementos para que um objeto sagrado fosse elaborado e que o protegesse daquela 

demanda. Ao que podemos supor, era uma crença coletiva, pois, segundo ele, “trouxe ao 

pescoço a dita partícula por ter ouvido a varias pessoas que tinha virtude para livrar de perigos 

e não entrar ferro na pessoa que a trouxesse.” (ANTT/TSO-IL Proc. nº 8909, fl. 111). Esta 

ideia da bolsa de mandinga livrando de perigos, principalmente aos que se referem a ferros 

entrando no corpo humano, se fez presente na maioria das possessões portuguesas. Alguns 

pesquisadores se debruçaram em entender as especificidades nas quais estes complexos 

mágicos religiosos foram elaborados, visando entender como o contexto contribuía na escolha 

dos ingredientes e nas práticas necessárias à dita proteção (RANGEL, 2011). 

O ingrediente que se destacava na bolsa de José Fernandes era a hóstia consagrada. 

Em diversos tipos de feitiçaria a hóstia figurava como elemento especial, seguindo a lógica de 

que ela representava uma divindade, Jesus Cristo, que se fez homem, sofreu privações, 

morreu e após o terceiro dia ressuscitou. Demonstrou, assim, uma imortalidade mística. Em 

outros termos, segundo Chevalier, “hóstia designará toda vítima morta em sacrifício por uma 

grande causa, na esperança – como é a de um mártir – de vê-la triunfar. No cristianismo, é o 

Cristo, cujo sacrifício na cruz e a partilha do pão na Ceia são comemorados pela liturgia da 

Eucaristia.” (CHEVALIER, 1991: 497). 
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As falas do acusado apresentam alguns pontos especiais para pensarmos qual a função 

da hóstia furtada no âmbito das ditas feitiçarias. No depoimento de uma das testemunhas, o 

Manoel de Souza, o réu fornece um dos primeiros motivos pelo qual carregava a hóstia dentro 

da bolsa. Segundo José Fernandes, diante da pergunta de Manoel, enquanto ambos 

trabalhavam em uma praia, esta servia para que “ainda que cahice no mar nam se afogava sem 

se confessar”. (ANTT/TSO-IL Proc. nº 8909: fólio 0016) Dois aspectos interessantes se 

evidenciam nesta fala. Primeiro, especulamos que a bolsa de mandinga, com seus respectivos 

ingredientes, tinha o papel de proteger o corpo de qualquer perigo. Neste sentido, a resposta 

de José Fernandes concordava com o contexto: eles estavam trabalhando no mar, logo a bolsa 

iria protegê-lo para que não se afogasse. Outro elemento, quando ele diz que não se afogaria 

sem se confessar. Segundo o catolicismo romano a confissão é o sacramento capaz de 

absolver dos pecados. Deste modo, quem morresse sem a confissão não seria digno de entrar 

no reino dos céus, salvo alguns casos especiais. Assim, segundo ele, diante da iminência dos 

perigos marítimos, a bolsa o protegeria da morte por afogamento se ele não tivesse passado 

pela confissão, tendo todos os seus pecados perdoados, habilitando-o a adentrar no reino 

celeste.  

Mas, nem todos os depoentes tratam da situação com a “simplicidade” de José 

Fernandes e do Manoel de Souza. O pardo Ilias dos Santos, escravo do capitão Pedro Jorge, 

em conversa com uma das testemunhas do caso, Gonçalo Leitão, mostra a flexibilidade das 

compreensões acerca dos ensinamentos do catolicismo. Ele fala que o réu era um 

“escomungado por que a quem fazia o que ele tinha feito nam podia ser menos” (ANTT/TSO-

IL Proc. nº 8909: fólio 17). Eram interpretações enviesadas, em que as testemunhas revelam 

indícios de aceitação e repulsão das ações. Claro que tudo isso foi dito de forma comedida, 

afinal estavam diante da Inquisição, correndo o risco de tornarem-se réus também.   

José Fernandes diz, em um dos depoimentos, que desmanchou a bolsa por conselho de 

um homem velho, chamado Joaquim Martius, lavrador e morador na Vila de Santa Luzia, no 

mesmo Arcebispado. Segundo suas palavras, o velho disse que “não uzasse da referida bolça 

e a lançasse fora por quando a dita bolça para nada servia e era invento do demônio o qual 

pretendia fazer perder as criaturas”. (ANTT/TSO-IL Proc. nº 8909: fólios 97-98) A fala desta 

testemunha segue o mesmo sentido da fala do escravo Ilias dos Santos, apontando que as 

produções religiosas que fugissem aos preceitos cristãos eram invenções diabólicas, além de 

terem o poder de levar à perdição eterna. No entanto, talvez eles soubessem o peso de um 

passo em falso diante dos inquisidores, e preferiram mostrar repúdio diante das crenças em 

questão.  
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Segundo Laura de Mello e Souza, as feitiçarias, em especial as bolsas de mandinga, já 

eram bem conhecidas durante o século XVIII na América portuguesa. Este fato nos leva a crer 

que a busca pelos poderosos ingredientes cristãos para compor os complexos mágicos, como 

as hóstias consagradas, também era bastante acentuada. (SOUZA, 2009: 279-300) Nesta 

perspectiva, o processo de José Fernandes reflete uma realidade comum à América 

portuguesa, durante o setecentos. Neste período, já haviam se passado quase duzentos anos 

que o Concílio de Trento tinha se realizado, definindo uma série de novos preceitos e regras 

para que fossem reguladas as práticas religiosas dos fiéis. 

O Concílio de Trento (1545 – 1563) foi um congresso geral, entre os principais 

representantes da Igreja de Roma, convocado pelo papa Paulo III, tendo como proposta 

normatizar as diversas práticas características do catolicismo romano, além de tentar unificar 

o poder da Igreja, diante dos tremores provocados pela Reforma protestante. As ditas 

transgressões religiosas já se mostravam num estágio avançado, fazendo-se necessário 

repensar e centralizar as ritualísticas. Dentre as deliberações, no que concerne ao Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia, os religiosos apontam que  

 

esta foi sempre a fé da Igreja de Deos: que logo depois da consagração, debaixo 

das espécies de pão, e vinho, existe o verdadeiro corpo de Nosso Senhor, e o seu 

verdadeiro sangue; mas por força das palavras o corpo debaixo da espécie de 

vinho, e a alma debaixo de ambas as espécies, por força daquella natural conexão, 

e concomitância, com que as partes de Christo Senhor Nosso, que resuscitou já dos 

mortos para nunca mais morrer, entre si se unem; e a Divindade por causa daquella 

sua admirável união hypostatica com o corpo, e a alma. Por cuja causa He verdade 

summa, que tanto se encerra debaixo de cada huma das espécies, como debaixo de 

ambas; pois todo o Christo, e inteiro existe debaixo de qualquer parte desta espécie; 

e do mesmo modo debaixo da espécie de vinho, e debaixo de qualquer das partes 

desta espécie. (REYCEND, 1781: 251)  

 

O trecho acima, apesar de longo, aponta um dos grandes dogmas do catolicismo, base 

para nossa discussão. Acreditamos ser de grande valor para pensarmos a lógica da construção 

do sacramento da Eucaristia nos preceitos católicos, bem como a própria estrutura do 

catolicismo, enquanto fundado em uma celebração maior: a Santa Missa. Este mistério é a 

transubstanciação, em que Jesus Cristo, após o ritual da consagração, transforma o pão e o 

vinho em seu corpo e sangue, a ser dado aos fiéis. Deste modo, a hóstia consagrada torna-se 

um elemento de grande importância mística, que acabou transbordando dos seus próprios ritos 

para figurar entre as feitiçarias. 

Neste sentido, podemos pensar na situação do furto de José Fernandes indo de 

encontro às deliberações do Concílio de Trento, que firmava ainda grandes punições àqueles 

que utilizassem a eucaristia de um modo que fugisse aos rituais prescritos. Em outras 
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palavras, “prohibe a todos os Fieis de Christo, que daqui em diante se não atrevão a crer, 

ensinar, ou pregar da Santíssima Eucharistia cousa diversa, do que se explica, e define neste 

pretenso decreto”. (REYCEND, 1781: 243) Assim, estava proibido qualquer uso ou crença na 

eucaristia diversa das prescrições tridentinas, sendo que os que se mostrassem contrários 

deveriam ser punidos, excomungados, ou excluídos do corpo místico da Igreja.   

 

Considerações finais 

 

O processo de expansão católica nas colônias européias possibilitou a formação de 

inúmeras formas de crenças, que refletiam diretamente nas vivências cotidianas dos colonos. 

Se, por um lado, existia um sistema doutrinal, com preceitos definidos, que não 

necessariamente era contextualizado à realidade colonial, por outro, os próprios integrantes 

destas colônias adaptavam e disseminavam ao seu modo. 

O caso do acusado da Villa de Nossa Senhora da Abadia apresenta, de forma 

significativa, estas nuances religiosas desenvolvidas na América portuguesa. As agruras 

cotidianas, que obedeciam às mais diversas ordens, determinavam o corpo de cultos ao qual 

se deveria reverenciar. Neste período, meados do século XVIII, um movimento maior de 

religiosidades atravessava os cultos das colônias, disseminando as chamadas bolsas de 

mandinga, entre outras feitiçarias, como nos aponta a Laura de Mello e Souza.  

Os colonos utilizavam todos os espaços do catolicismo em suas moldagens, inclusive 

nos aspectos mais sagrados como a ritualística das hóstias, símbolo máximo deste sistema 

religioso, ao qual representa o próprio corpo de Jesus Cristo. Resta-nos entender quais as 

lógicas fundantes que levavam a realização destes delitos. É inegável que os colonos viam um 

determinado poder nos ritos cristãos, talvez não o poder que os religiosos desejavam que fosse 

reconhecido, mas, de todo modo, era uma força capaz de potencializar as crenças e cultos 

particulares.     
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Sujeitos e experiências históricas: a ação política indígena e os seus personagens 

(1585-1628) 
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*
 

 
 

A história é um profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi e 

contra o que foi, anuncia o que será (GALEANO, 1994: 19).  

 

 

As palavras com as quais iniciamos o presente texto foram extraídas da obra As veias 

abertas da América Latina do jornalista uruguaio Eduardo Galeano. Estas expressam, de 

forma contundente, a visão do autor em relação à história e o seu objetivo pragmático em 

explorá-la. Em sua obra, a história ganha tons de denúncia com contornos alarmantes que 

servem para desconstruir a dominação externa em diferentes conjunturas na América Latina. 

Galeano deseja denunciar a exploração desse continente, contra o imperialismo, o sistema 

liberal e a política externa. Sua história serve para esse fim, contra o que foi e a favor de uma 

mudança, o que será. Essas palavras dizem muito sobre os fundamentos ideológicos do autor 

bem como sobre o projeto político por ele defendido. Mas, se partimos da sua reflexão 

podemos lançar olhar sobre os elementos de uma visão, por vezes reelaborada, em relação ao 

papel dos sujeitos históricos que fazem parte do chamado Novo Mundo. 

Essa visão é partilhada por muitos autores que tomam a América Latina e os seus 

habitantes como objeto de análise, especialmente aqueles que se debruçam sobre os povos 

indígenas no período da conquista e colonização. Nessas abordagens os índios figuram a 

margem como vítimas irreversíveis do sistema opressor. Os colonizadores desde cedo estão 

fadados à vitória e a consolidação do seu projeto vencedor; já os índios, meros coadjuvantes, 

estão destinados ao fracasso e a perda de suas histórias, culturas e identidades. Nesse sentido, 

o tempo histórico é concebido sob uma perspectiva cíclica, no qual já se conhece a priori o 

início, o meio e o fim. O enredo já está construído de antemão, e os processos históricos 

voltam sempre para o mesmo ponto.  

No interior desses processos históricos o projeto europeu é sempre dominante e 

hegemônico e os povos indígenas estão sempre fadados ao extermínio ou a resistência, 

figurando quase sempre como explorados e expropriados física e culturalmente. Dentro desta 

tendência, suas histórias foram, em geral, pouco analisadas ou, no máximo, observadas a 
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partir do paradigma das perdas culturais, étnicas e populacionais em constante conflito com os 

seus colonizadores. No entanto, como podemos observar a partir de um olhar mais detido 

sobre esses povos, os indígenas também construíram respostas ativas a dominação e puderam 

limitar sua consolidação, mas isso não pode ser observado como mera resistência, é preciso 

compreender os significados que estão presentes nos processos históricos construídos e 

esboçados por esses povos. E esses significados não são meros espectadores de um texto 

pitoresco; são sim frutos de um contexto específico, no qual identidades e experiências 

emergem de sujeitos que se reelaboram constantemente como protagonistas de sua própria 

história.  

No interior desse processo surge o conceito de experiência histórica que nos permite 

compreender a ação política indígena substancialmente autônoma no período da conquista e 

colonização, especialmente no momento de propagação da Santidade de Jaguaripe. A adesão 

e a propagação da Santidade de Jaguaripe não sinalizam apenas para os significados da 

“reconversão” ou reelaboração de identidades; elas nos fazem compreender processos mais 

amplos como a ação política indígena para a propagação de sua religiosidade em contrapartida 

à catequização cristã. Ao desafiar a mensagem católica, a Santidade travou uma verdadeira 

batalha contra a colonização cristã, pelo monopólio da santidade e pelos símbolos “santos”, o 

que não deixa de ser também uma luta pelos fiéis, na tentativa da difusão de um “contra 

projeto” à catequização cristã. 

A Santidade de Jaguaripe está inserida em um processo mais amplo no qual 

personagens da ação política indígena, especialmente os caraíbas e morubixabas, líderes 

religiosos e políticos dos “antigos” tupis da costa, interagem com a sociedade colonial. 

Alguns historiadores já se debruçaram sobre a religiosidade tupinambá. A princípio José 

Calasans em sua obra pioneira Fernão Cabral de Ataíde e a Santidade de Jaguaripe 

(CALASANS, 2011), e Ronaldo Vainfas com o seu estudo sobre A heresia dos índios 

(VAINFAS, 1995). Suas obras são de muita importância para compreendermos o surgimento 

da Santidade e como se deu sua formulação no cenário colonial. Mas, devido aos novos 

debates que se impõem, surge a necessidade de entendermos essa religiosidade sob um 

contexto mais amplo, que diz respeito ao processo de adesão e “reconversão” através de 

mecanismos da ação política indígena figurada no período quinhentista de forma articulada ao 

religioso, tendo como pano de fundo o contexto da Bahia colonial. Assim, através dessas 

obras e da releitura das fontes podemos a princípio recompor a história da Santidade de 

Jaguaripe. 
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Uma história da Santidade de Jaguaripe 

 

A origem da Santidade de Jaguaripe remonta a meados do século XVI. Não há, 

contudo, um marco preciso para o seu surgimento, mas sabe-se que ela teria sido 

desenvolvida em torno de um caraíba
223

, chamado Antônio Tamandaré, que havia passado 

pelo processo de catequização católico em um aldeamento na ilha de Tinharé
224

 e conseguiu 

reunir em torno de sua “pregação” muitos nativos livres e outros tantos que fugiram de 

aldeamentos jesuíticos e engenhos. A Santidade tornou-se então um polo de atração para os 

indígenas, e isso acabou por incomodar os senhores de engenhos e as autoridades 

governamentais que se sentiram ameaçadas com o movimento de resistência que se deflagrara 

no Recôncavo. Dessa forma, o então governador da Bahia, Manuel Teles Barreto, pressionado 

pela situação que se impunha, mandou uma expedição armada, comandada por Álvares 

Rodrigues, ao sertão de Jaguaripe com o objetivo de destruir a dita “abusão”. Todavia a sua 

missão não obteve sucesso, pois Fernão Cabral de Ataíde também enviara uma expedição 

com o propósito de cooptar a Santidade para as suas terras. Essa expedição, composta por 

mamelucos, dentre os quais se destacava o seu comandante, Domingos Nobre Fernandes, 

Tomacaúna, teve sucesso em sua missão, já que conseguiu encontrar a Santidade, efetuar os 

primeiros contatos por alguns meses e finalmente atrair parte de seus adeptos para as terras do 

senhor de engenho. A localização exata da Santidade é incerta, apenas temos a informação 

presente na documentação inquisitorial que faz referência a um lugar por nome de Palmeiras 

Cumpridas. 

No período que passaram na comunidade tupinambá, muitos mamelucos aderiram ao 

culto da Santidade e se rebatizaram ao modo gentílico, praticando os seus rituais e partilhando 

das suas crenças. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das facetas mais instigantes do estudo 

acerca da Santidade. Seja como estratégia ou como forma de reconversão, a adesão dos 

mamelucos e mais tarde de outros grupos étnicos mais amplos – brancos, índios, negros –, nos 

faz lançar luz sobre o processo de circularidade cultural no cenário colonial, e entender os 

lados multifacetados do processo de colonização e resistência nas terras luso-brasileiras. Após 

quatro meses de contato com os mamelucos, alguns membros da Santidade aceitaram se 

estabelecer nas terras de Fernão Cabral, liderados por “Santa Maria”, a índia que era 

                                                           
223 O caraíba era um grande orador que circulava por entre as aldeias. Sua função no interior da cultura indígena 

é profética: a de motivar os grupos indígenas a migrarem em busca da terra sem males. 

224 A ilha é hoje pertencente ao município de Cairú localizado no litoral baiano, no Arquipélago de Tinharé. 

Informação disponível em http://www.morrodesaopaulobrasil.com.br/geografia, acessado em 08/12/11. 
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407 

 

considerada a “Mãe de Deus”. No engenho de Jaguaripe, a Santidade continuou 

desenvolvendo as suas atividades em uma maloca, espécie de templo indígena, onde eram 

realizados cultos e rituais do “catolicismo tupi”, e onde muitos indivíduos, de diferentes 

grupos étnicos e estratos sociais, foram atraídos, do senhor de engenho ao lavrador; muitos 

foram até ali para conhecer a Santidade, seja por curiosidade, estratégia
225

, ou por desejo de 

experimentar uma nova religiosidade ou uma nova experiência com o transcendental, ou ainda 

pelo descrédito dado a mensagem jesuítica neste período, já que a Bahia estava imersa em um 

contexto de crise dada a proliferação de epidemias, como o sarampo e a varíola, e a fome que 

enfrentavam as populações indígenas.  

A peste, como eram chamadas as enfermidades infectocontagiosas nas 

correspondências jesuíticas, já havia dizimado dois terços dos índios aldeados. Nesse contexto 

a perspectiva da mensagem indígena de busca da terra sem males fazia todo sentido, mais 

ainda se considerarmos que os indígenas esperavam que com suas práticas religiosas e crenças 

poderiam expulsar os dominadores responsáveis pela doença (MONTEIRO, 2001: 64). Em 

algumas correspondências jesuíticas do período quinhentista encontramos os caraíbas 

propagando um completo descrédito à mensagem católica e ao batismo, ministrado pelos 

padres jesuítas, falando repetidas vezes que este trazia a morte (ANCHIETA, 1988: 155-156, 

NAVARRO, 1988: 104-105, NÓBREGA, 1988: 99-100). Dado ao contexto elucidado não é 

de se admirar que a repercussão da Santidade tenha ganhado grandes proporções. 

O movimento religioso tupinambá teve grande repercussão no cenário colonial, serviu 

de refúgio para escravos que fugiram dos seus engenhos e teve a sua “popularidade” 

representada até em terras de ultramar (VAINFAS, 1995: 201-223). Isso acabou por criar uma 

situação de incômodo e pressão para o governante régio. A alta concentração de trabalhadores 

nas terras de Fernão Cabral de Ataíde colocava-o em vantagem em relação aos demais 

senhores de engenho que corriam o risco de irem à falência por estarem perdendo a sua mão 

de obra. Assim sendo, o então governador Manuel Teles Barreto enviou Bernaldim Ribeiro da 

Grã para destruir “de uma vez por todas” o grupo religioso, e devolver os seus seguidores 

fugitivos aos seus senhores.  

A Santidade abalou as estruturas do sistema colonial em duas linhas de frente: 

evangelização e colonização; a despeito de ser “destruída”, nas terras de Jaguaripe, sua 

repercussão foi sentida alguns anos depois, nos tempos da Primeira Visitação às partes da 

                                                           
225 A exemplo de Fernão Cabral, que frequentou os cultos da Santidade e até fez reverências ao seu ídolo de 

pedra, movido provavelmente por uma estratégia econômica de aproximação dos índios para depois transformá-

los em mão-de-obra. Ronaldo Vainfas ao analisar a atitude do senhor de engenho no contexto da época mostra 

que o seu último objetivo, ao trazer a Santidade para as suas terras, era de obter mão-de-obra indígena. 
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Bahia, quando o Visitador encarou perplexo sua disseminação e a adesão de seus membros 

católicos, que por esse motivo tiveram que comparecer à mesa do Santo Ofício para confessar 

suas culpas e denunciar os seus participantes. 

A Santidade de Jaguaripe se insere em um processo maior de um contra projeto à 

colonização cristã. Quando damos voz aos seus personagens principais que através das fontes 

figuram apenas á margem, podemos compreender os processos históricos em contornos mais 

amplos. 

 

Propagação adesão e reconversão: os personagens da ação política indígena 

 

E por espaço de dois meses pouco mais ou menos fez com eles as ditas cerimônias, 

tomando os ditos fumos e falando a sua linguagem e crendo que era verdade o que 

eles diziam e que vinha o seu Deus, e tendo fé na dita idolatria e abusão, assim 

como os ditos mantedores dela, parecendo-lhe ser certo e bom o por eles dito 

daquela sua santidade e que estando ele confessante nesta crença e enganado nessa 

falsa fé desejou muito de ir ao dito sertão ajuntar-se com os principais mantedores 

da dita idolatria que estava no dito sertão chamado Fio Grande para com seus 

olhos ver a dita chamada Santidade onde diziam que estava o Deus parecendo-lhe a 

ele confessante ser esse o verdadeiro Deus (ANTT/TSO-IL. Proc. nº 17762, fls. 2v-

3). 

 

 

As palavras acima foram extraídas da confissão do mameluco Gonçalo Fernandes, 

morador na capitania da Bahia, e expressam a sua experiência de adesão aos preceitos 

religiosos da devoção indígena. Suas palavras, junto com as dos demais indivíduos que 

aderem à Santidade, mesmo que mediadas pelos filtros culturais do notário Manuel Francisco, 

que é quem escreve o depoimento, dizem muito sobre as vivências coloniais e a maneira pelo 

qual a religião era experimentada pelos sujeitos históricos no período quinhentista. Elas nos 

ajudam a recompor as nuances do processo de mediação cultural desencadeado a partir dos 

contatos interétnicos na sociedade colonial. E se lidas com os devidos cuidados nos levam a 

entender os múltiplos significados da adesão religiosa, bem como os aspectos da ação política 

indígena que, articulado com o religioso, limitou os processos de colonização cristã. 

O processo de Gonçalo Fernandes sinaliza para a propagação da religião tupinambá, já 

que ele declara ter praticado as suas cerimônias em Paripe, Freguesia pertencente à Capitania 

da Bahia, nas adjacências da cidade do Salvador. Questionado pelo Visitador de quem 

recebera as instruções da Santidade e o induzira a crer nela, o mameluco prontamente 

respondeu: “que um brasil, negro da terra, foi o primeiro que o induziu, pregando-lhe pela 

língua gentia que ele bem entende, que era verdade aquela Santidade e que vinha o seu Deus, 
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e defumando-o, o qual se chamava Manuel e era escravo do dito Antônio Pereira” 

(ANTT/TSO-IL, Processo nº 17762, fls. 4). 

Assim, a partir do seu depoimento podemos observar que houve uma difusão da 

Santidade para além dos domínios do sertão chegando a então capital da Bahia; também aos 

domínios da capitania do Paraguaçu. Sobre o alcance da religião tupinambá nos informa o 

precioso relato de José Calasans:  

 

Numerosos brasis abandonavam suas habitações, cometendo tropelias, queimando 

propriedades, matando cristãos, na ânsia de alcançarem os domínios da santidade. 

(..) Na fazenda de Álvaro Rodrigues, em Cachoeira, segundo Pero de Moura, os 

negros da terra praticavam à maneira dos adoradores da santidade, em Paripe, 

ocultamente, índios forros e cativos, bem como mamelucos da zona, cultuavam a 

famosa abusão. (CALASANS, 2011:29). 

 

Nesses diferentes espaços da capitania da Bahia discípulos dos mantenedores da 

“abusão” se reuniam aos arredores dos engenhos praticando as cerimônias do “catolicismo 

tupi”, induzindo outros a crerem em suas crenças. 

 

Sujeitos e experiências históricas 

 

Em Edward Thompson, o contexto histórico ganha destaque, e para dar conta dos 

processos e dos indivíduos na formação da classe operária o historiador inglês formula o 

conceito de experiência histórica (THOMPSON, 2001: 269-28). Este conceito permite 

entender como a construção de uma classe perpassa o domínio da experiência, e esta não 

apenas como uma vivência individual, mas um campo coletivo e compartilhado em que os 

indivíduos interagem a partir de dinâmicas históricas concretas. Apesar de se referir a um 

período distinto e a processos históricos diferentes dos quais trabalhamos neste texto, a obra 

de Thompson nos traz importantes contribuições para analisarmos a questão da adesão à 

Santidade de Jaguaripe, para além do significado e da identidade, através do conceito de 

experiência histórica.  

Assim os índios surgem como sujeitos históricos que, a partir da experiência 

compartilhada no contato colonial, puderam construir respostas ativas à dominação, à 

catequização e à escravidão que lhes foram impostas. Nesse sentido, podemos percebê-los 

como agentes capazes de empreender, nas situações de contato, estratégias e respostas ativas, 

capazes de adaptar e reformular suas próprias tradições. Assim é que, ao estudar a Santidade 

de Jaguaripe, podemos desvendar os processos pelos quais os missionários cristianizaram 

certos ritos nativos, enquanto certos índios, por sua vez, emprestavam aos ensinamentos dos 
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padres sentidos muito peculiares, num rico e complexo processo de tradução intercultural. 

Dessa forma, os mantedores da Santidade adaptaram os ritos católicos contrafazendo-os e 

assim estabelecendo um novo batismo capaz de retirar o batismo católico. Com isso 

buscavam a propagação de suas crenças e a conversão de novos devotos à sua religião.  

O “batismo às avessas” foi bastante difundido, como nos conta os depoimentos dos 

mamelucos, muitos dos quais também se batizaram ao modo gentílico. A propagação da sua 

religiosidade através do batismo vem à tona no processo de Pantalião Ribeiro, homem branco 

que esteve no sertão das Palmeiras Cumpridas e também aderiu à Santidade. Em uma das 

denúncias contidas nesse processo temos a fala de Paula de Almeida que compareceu à mesa 

do Visitador para denunciar o rebatismo de Patalião Ribeiro e do mameluco Domingos 

Fernandes Nobre. Este último narrara para ela o seu rebatismo, realizado pelo caraíba 

Antônio, líder da Santidade, e a mudança do seu nome para Tomacaúna. Quando a Santidade 

se estabelece nas terras de Jaguaripe, os rebatismos crescem mais ainda, ali realizados por 

uma caraíba denominada “Maria, mãe de Deus”, que seguiu com parte dos membros da 

Santidade para o engenho de Fernão Cabral de Ataíde. A mesma Paula de Almeida fala dessa 

prática em sua denúncia: “E denunciando mais disse que dona Margarida, mulher do dito 

Fernão Cabral no tempo que na sua fazenda estava a dita chamada Santidade dos gentios 

vindo-lhe a gentia que chamavam mãe de Deus pedir licença para ela batizar outra índia da 

terra já cristã lhe concedeu a dita licença” (ANTT/TSO-IL, Processo nº17809, fls. 2v-3).  

Sobre a hierarquia e os mecanismos de propagação da religião tupinambá, nos informa 

também a confissão de Cristovão de Bulhões: 

 
E a outro chamavam vigário e outros ministros que ensinavam a doutrina da dita 

abusão e havia outro gentio entre eles o mais grave a que chamavam Papa e uma 

gentia mulher do dito Papa a qual dizia ser mãe de todo o mundo e outrossim se 

batizavam pelo modo um negro cristão e casado de Fernão Cabral. (ANTT/TSO-

IL, Processo nº17809, fls. 10v-11).  

 

 

Assim, como podemos perceber a partir da análise dessas fontes, os líderes da 

Santidade criaram mecanismos e estratégias adaptando os simbólicos e rituais católicos para a 

propagação da sua devoção tupinambá. O que nos ajuda a reiterar o papel preponderante da 

ação política indígena no cenário colonial. 

Todos esses elementos devem ser entendidos a partir das conjunturas históricas. Pois, 

como nos mostrou Thompson em seu artigo “Folclore, Antropologia e História Social” 

(THOMPSON, 2001: 227-268), não é possível analisar um ritual, e no nosso caso também a 

sua adesão, desconectado do seu contexto histórico. Ao interpretar a Santidade de Jaguaripe 
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não podemos nos ater apenas ao ritual e às cerimônias como motivações para a adesão, mas 

também à conjuntura e à configuração social da Bahia quinhentista, já que esse foi um 

momento de crise em diferentes âmbitos da sociedade. As revoltas indígenas que assolavam o 

território colonial, a crise interna da Companhia de Jesus e a sua busca por novas estratégias 

de conversão, as epidemias que devastavam a população indígena e a contraofensiva por parte 

de alguns caraíbas à mensagem catequética e ao batismo católico caracterizam o momento de 

tensão que passava a Capitania, bem como os demais territórios coloniais. Nesse contexto, a 

busca de uma nova religiosidade fazia todo o sentido e por isso a adesão deve ser também 

entendida a partir desse viés. 

Como nos mostra Thompson 

 

na verdade, a estrutura será encontrada nas particularidades históricas do 

ensemble das relações sociais e não num ritual específico ou numa forma isolada 

destes. Em história, surgem novas partes essenciais e a organização estrutural de 

partes essenciais muda completamente na medida em que ocorram mudanças na 

estrutura das sociedades” (THOMPSON, 2001: 229).  

 

Como aponta Clifford Geertz em uma das conclusões da sua obra, a cultura é um 

“texto” no “contexto”, e para que esse “texto” seja compreendido é preciso entender o 

“contexto” que o gestou, ou seja, a historicidade de seu desenvolvimento. Dessa forma é que 

o “contexto” esclarece o “texto” e vice-versa, mas se o texto for analisado de “forma solta” 

não poderemos compreender as teias dos seus significados. Por isso que Geertz privilegia a 

análise do empírico e do particular na sua “interpretação das culturas”. 

Assim também podemos compreender nosso objeto a partir das contribuições do 

materialismo histórico, que apontam elementos importantes para análise dos processos 

históricos. Os homens, sujeitos históricos, vivem sob condições históricas e são essas 

condições que permitem a sua ação. Para entendermos a adesão precisamos compreender 

essas condições históricas específicas que permitem os sujeitos (re)elaborarem as suas 

identidades. O jogo de interesses aparece em relação aos mamelucos, que ora serviam aos 

interesses coloniais ora aos interesses indígenas. Mesmo estando a serviço de senhores de 

engenho, e em algumas ocasiões do representante régio organizando batalhas e descimentos, 

os mamelucos supriram em muitas ocasiões os indígenas com armas e outras provisões de 

guerra. Assim como consta no processo de Cristóvão de Bulhões, que confessa ter dado “dez 

ou doze cargos de pólvora e seis ou sete pelouros a um principal cavaleiro dos gentios que são 

inimigos dos brancos e lhes dão guerra quando podem” (ANTT/TSO-IL, Processo nº7950, fls. 

19v-20).  
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Nesse sentido, não é possível “encaixar” os sujeitos históricos em categorias ou 

conceitos “fechados” e estanques, pois nenhuma categoria é por si só determinante, apesar de 

em alguns contextos uma se sobrepor a outra. A etnia passa e é perpassada pela raça, pelo 

gênero, pela classe, pelo status, etc. e vice e versa. Por isso, não é possível rotular, enquadrar 

e generalizar, mas analisar os contextos específicos e ver como essas categorias/conceitos 

operam, configuram e reconfiguram. A dinâmica de grupos étnicos e da experiência histórica 

mostra que suas identidades só têm sentido em relação a um contexto específico no tempo e 

no espaço e dentro de uma organização social em constante reconstrução. 

 

Construindo um cenário: a Bahia quinhentista palco de disputas 

 

Conhecer a Bahia da segunda metade do século XVI é de suma importância para 

entendermos a propagação da religião tupinambá, já que os processos históricos não estão 

desarticulados da realidade social. Apesar da sua aparente prosperidade, com os seus ricos 

engenhos e ascendente produção açucareira, a capitania quinhentista estava imersa em uma 

conjuntura social de crise em diferentes instâncias. As revoltas indígenas deflagravam-se em 

muitos espaços, o que fragilizava a defesa da costa litorânea. A historiadora e antropóloga 

Maria Hilda Baqueiro Paraiso se refere a essas revoltas em uns dos seus artigos, explicando 

algumas de suas motivações: 

 

Na verdade, as revoltas indígenas passaram a ser constantes na medida em que o 

processo de colonização foi se tornando mais extensivo e exigente de trabalho 

sistemático. Como consequência colonos alteram de forma radical suas relações 

com os grupos indígenas e de incrementarem, tonaram mais organizadas e efetivas 

as tentativas de escravizá-los, as reações dos grupos Tupinambá, mais duramente 

atingidos pelas ações dos colonizadores e insatisfeitos com as novas modalidades 

de relacionamento, passaram a ser de hostilidade e oposição à presença dos 

europeus. (PARAISO, 2000: 14) 

 

 

A mudança no modelo de relação com os indígenas, que começa com trocas amistosas 

através do escambo, transforma-se para a exploração escravista, imposta pelas demandas do 

processo colonizador, e vão desencadear muitas revoltas por parte das populações indígenas e 

também outras formas de resistência. Esse período foi marcado por conflitos e constantes 

resistências por parte das populações indígenas, que começam a ver na presença portuguesa 

uma ameaça à sua organização social e dos seus padrões tradicionalmente estabelecidos. É 

nesse sentido que as revoltas indígenas vão aumentar cada vez mais, ganhar proporções 

amplas e ameaçar desestruturar o sistema colonial.  
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A crise também era acentuada pelas constantes epidemias de varíola que assolavam as 

populações indígenas, especialmente a de 1563, que segundo os cálculos do padre José de 

Anchieta dizimou 30 mil índios no litoral da Bahia em um curto período (ANCHIETA, 1988: 

188-189). Nesse contexto de epidemias os caraíbas usaram a sua oratória persuasiva para 

associar o batismo cristão à morte, haja vista que nesse período alguns jesuítas ministraram o 

batismo in extremis
226

 a índios muito doentes já à beira da morte. Em certos casos os índios 

morriam após o batismo, o que levava os caraíbas a enfatizar os malefícios desse sacramento. 

Na carta do padre Antônio Pires dirigida aos seus irmãos da Companhia de Jesus, após narrar 

a morte e sepultamento de um índio que havia sido convertido e recebido o batismo, ele 

escreve as seguintes palavras:  

 

[...] alguns feiticeiros o quiseram estrovar; mas não puderam, e deitaram fama que 

o santo batismo o matara, não conhecendo que Nosso Senhor lhe fizera mui grande 

mercê o tirar de ante eles, e o levar a sua Santa Glória, como se deve crer. [...] Mas 

Satanás que nesta terra tanto reina, ordenou e ensinou aos feiticeiros muitas 

mentiras e enganos para impedir o bem das almas, dizendo que com a doutrina que 

lhes ensinávamos trazíamos a morte. E se algum adoecia, diziam-lhe que tinham 

anzóis no corpo, facas ou tesouras, que lhe causavam aquela dor, e fingiam que 

lhas tiravam do corpo com suas feitiçarias. (NAVARRO, Azilcueta et alli, 

1988:104). 

 

 

Como podemos observar a partir desse trecho, a batalha entre caraíbas e jesuítas era 

constante e a disputa pelos “fiéis” também é percebida em diferentes âmbitos. O padre José de 

Anchieta narra com tom de preocupação alguns casos de índios que não queriam ser batizados 

em virtude dessa associação entre o batismo e a morte (ANCHIETA, 1988: 155-156). Em 

outra ocasião ele expressa seu profundo descontentamento quanto a influência de um caraíba 

“ao qual todos veneravam como a um grande santo”, e que tinha a intenção de destruir a 

Igreja católica. Os caraíbas, com sua influência e persuasão, causaram profundo desassossego 

aos inacianos, que os viam como os seus maiores inimigos no processo de catequização na 

medida em que estes criaram, com sua mensagem profética e a reformulação de seus rituais, 

uma anticatequese, contrária aos mecanismos de dominação impostos pela colonização cristã. 

Foram eles um dos elementos atenuantes para a limitação da empreitada jesuítica, tornando-os 

mais e mais operários de uma vinha estéril, na expressão da historiadora Charlotte Castelnau-

L’Estoile, o que corroborava para a crise que estava enfrentando a Companhia de Jesus nos 

primórdios de sua empreitada evangelizadora.  

                                                           
226

 O batismo in extremis, é a unção dos enfermos, ou extrema-unção o batismo praticado em doentes, quase 

sempre estes estão em estado terminal. O sacramento serve como preparação para o momento da morte.  
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Esse ponto é muito importante para a compreensão da Santidade e da sua adesão para 

além do que já foi escrito, pois esse ponto não é colocado por Ronaldo Vainfas em sua obra. 

No período em que os jesuítas enfrentaram a Santidade passavam por uma crise interna em 

sua Companhia devido às resistências enfrentadas para conversão do gentio, bem como do 

conflito com os colonos pelo direito sobre os gentios e da hostilidade por parte do governador 

Manoel Teles Barreto, que se posicionava a favor dos colonos (CASTELNAU-L’ESTOILE, 

2006: 123-129). 

A Bahia quinhentista era, pois, palco de disputas, conflitos e crises em diferentes 

instâncias sociais. A dimensão do conflito e das disputas também está presente nos processos 

inquisitoriais. No processo do mameluco Francisco Pires o padre jesuíta João Vicente, 

residente no aldeamento de Santo Antônio, comparece à mesa do Visitador para denunciar 

alguns mamelucos e línguas que 

 

Vão descer gentios do sertão costumam lá pregar aos gentios que não desçam com 

os padres da Companhia e que não desçam para as igrejas porque se descerem 

para eles não hão de ter muitas mulheres, nem hão de beber seus fumos e nem 

bailar nem ter os costumes de seus antepassados e que não hão de tomar nomes das 

matanças nem fazer as mais cerimonias gentílicas de que eles usam [...]. 

(ANTT/TSO-IL, Processo nº17809, fls. 2v-3) 

 

A denúncia do padre coloca em pauta as disputas e os interesses conflitantes entre 

mamelucos e jesuítas, e o processo também traz à tona os limites da empreitada jesuítica para 

a catequização dos gentios que, atrelada à influência dos caraíbas e o conflito com os colonos, 

vai corroborar para a crise da Companhia de Jesus dos fins do século XVI. 

 

Considerações finais  

Nossa historiografia, infelizmente, tende ainda hoje a ver os processos históricos sobre 

uma perspectiva teleológica, na qual a preponderância é dada aos projetos vencedores que se 

estabeleceram em longo prazo. Assim sendo, os sujeitos históricos colocados em destaque são 

sempre aqueles participantes desses projetos triunfantes. O viés privilegiado está sobre o 

paradigma da dominação, e aquilo que extrapola seu domínio é encarado como mera 

resistência. Esse olhar tende a não enxergar os processos que estavam em pauta nas disputas 

no contexto em que foram gestados, e assim os protagonistas desses processos e sua ação 

política, ora marginalizada, não são vislumbrados na análise histórica. Obviamente não 

propomos aqui uma história dos vencidos, nem a negação de projetos e processos como o de 

colonização e catequização, mas uma perspectiva mais ampla ou a mudança do enfoque desse 

olhar, entendendo-os a partir da dinâmica da história indígena. É a tentativa de compreender a 
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História na perspectiva desses sujeitos no momento em que ela estava sendo gestada. É a 

necessidade que se impõem em construir uma História sob a perspectiva dos ditos dominados 

e como esses limitaram o poder hegemônico. 

Nesse sentido as palavras do historiador John Monteiro ressoam como uma rota de 

escape para essa nova perspectiva:  

 

Com certeza, a inserção de diferentes grupos indígenas no interior do espaço 

colonial – ou às margens dele – permanece um tema-chave a ser explorado de 

maneira mais assídua, até porque grande parte da documentação inédita em 

arquivos brasileiros e estrangeiros lida com questões relacionadas às missões, à 

terra e ao trabalho dos índios. Ligado a isso emerge, pouco a pouco, um retrato das 

lideranças políticas e espirituais que atuaram nas fímbrias do sistema colonial, 

ganhando um lugar mais seguro como agentes históricos. (MONTEIRO, 2001: 58). 

 

Assim, como nos sugere Monteiro nesse artigo, procuramos dar lugar a essas 

lideranças, especialmente os caraíbas que acumularam junto aos Tupi liderança política e 

religiosa (SZTUTMAN, 2012: 24). A princípio, buscando os significados e as motivações 

para a adesão, vimos emergir a figura dos caraíbas e sua ação política-religiosa 

substancialmente autônoma capaz de limitar o projeto catequético e também trazer novos 

adeptos para sua devoção.  

Como nos mostra Maria Hilda Baqueiro Paraíso em um estudo publicado no livro 

Baía de Todos os Santos (2011), as sociedades indígenas souberam se adaptar de forma 

dinâmica às novas realidades que lhes eram impostas pelo processo de colonização, e para 

isso se utilizaram de diferentes estratégias, dos casamentos interétnicos às alianças. Assim, os 

povos indígenas souberam se adaptar a esse processo a partir da sua realidade social e 

cultural: 

[...] podemos elencar as várias formas de posicionamento adotadas pelos grupos 

indígenas que variavam da resistência, às fugas, enfrentamentos, busca de alianças 

com portugueses ou franceses e às tentativas de, através da aceitação do 

aldeamento compulsório, construir um espaço no mundo colonial que lhes 

apresentava. (PARAÍSO, 2011: 70)  

 

Os índios lutaram, adaptaram a cultura européia à sua própria cultura, transformaram 

os elementos europeus à sua própria realidade e influenciaram-nos decisivamente. Exemplo 

claro disso são as Santidades em seu processo de circularidade cultural. Os povos indígenas 

têm papel importante não só na resistência, mas na construção da história do Brasil. Atuaram 

desde a conquista para preservarem a sua cultura, participaram do processo de formação da 

sociedade brasileira e se articulam no cenário atual para fazer valer os seus direitos. 
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Para além dos conflitos físicos podemos perceber conflitos simbólicos que aparecem 

constantemente na tradição indígena. As Santidades dos caraíbas são exemplo de ambos os 

conflitos. Configuraram-se contra a dominação portuguesa e preservaram os seus próprios 

símbolos religiosos e identitários através da adaptação. Por isso é importante  

 

[...] considerar que os povos indígenas eram agentes históricos ativos que 

estabeleceram suas relações a partir de suas vivências e experiências, expectativas 

e possibilidades de solução permitidas e pensadas pelo seu referencial e sua 

organização sociocultural. (PARAÍSO, 2011: 73-74)  

 

Assim construíram mecanismos de resistência, adaptaram ritos, reinventaram 

identidades, propagaram os seus símbolos e crenças, influenciaram outras culturas e grupos 

étnicos no rico e complexo processo de circularidade cultural. A análise dos caraíbas e das 

suas cerimônias em seu diálogo intercultural mostra a capacidade indígena de adaptar as suas 

tradições, propagar os seus símbolos e influenciar decisivamente outras culturas. 
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Nas rodas dos calundus: religiosidade negra na Bahia colonial (séculos XVII e XVIII)
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Introdução 

 

A temática sobre religiosidade negra na Bahia Colonial está inserida nos estudos sobre 

a Inquisição que vêm sendo cada vez mais explorados nos últimos anos, principalmente a 

partir da década de 1980, resultando em várias produções acadêmicas, graças, sobretudo, 

segundo Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva (2010), à influência da Nova 

Historiografia Francesa. Neste sentido, tem sido cada vez maior o interesse dos pesquisadores 

por esse tema, especialmente com a democratização das fontes agora disponibilizadas online 

pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 

No Brasil, embora não tenha tido tribunal inquisitorial oficialmente, a Inquisição 

deixou suas marcas; muitas vezes suas vítimas eram condenadas por práticas comuns ao 

cotidiano. A análise das fontes da Inquisição, especialmente no caso brasileiro é de 

fundamental importância não só para entender e conhecer as minorias sociais envolvidas, 

como para conhecer a sociedade colonial em questão. A Inquisição perseguiu cristãos-novos, 

“bruxas”, judeus, dentre outros grupos na Península Ibérica. No Brasil, essas perseguições se 

deram através de algumas Visitações, especialmente na Bahia, Pernambuco e Paraíba (1591-

1595); Bahia (1618-1620); e Grão-Pará (1763-1769).  

A compreensão do contexto em que nasce a Inquisição é de fundamental importância 

para entender os rumos que ela iria percorrer. A Inquisição surge ainda na Idade Média, com 

o objetivo de controlar qualquer tipo de heresia que porventura ocorresse no interior do 

cristianismo, portanto só poderiam ser perseguidos aqueles introduzidos na religião cristã 

católica, nela batizados. Ela ganha força, sobretudo, após a Reforma Católica. Assim como 

outros fenômenos da transição do Feudalismo para o Capitalismo, a Inquisição representa um 

marco nas mudanças pelas quais a sociedade europeia estava passando. De acordo com as 

análises de Jean Delumeau (1989) a própria Igreja já não tinha tanto controle sobre suas 

estruturas.  

                                                           

Esta comunicação integra o subprojeto de Iniciação Científica Do quilundo ao calundu: traduções da 

religiosidade negra entre a África e a Bahia (séculos XVII e XVIII) que faz parte de um projeto mais amplo 

intitulado Calundus, mandingas e outras artes: religiosidade negra na Bahia colonial (séculos XVII e XVIII) 

coordenado pela Prof.ª Dra. Elisangela Oliveira Ferreira. 
**

 Graduanda do curso de Licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departamento 

de Educação – Campus II. Bolsista de Iniciação Científica FAPESB (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

da Bahia). 



419 

 

Um dos primeiros trabalhos a abordar as práticas de calundu em terras coloniais é o da 

historiadora Laura de Melo e Souza, na obra O diabo e a terra de Santa Cruz (1987). 

Referência nesse campo de estudo, ela analisa as manifestações de calundus e outras práticas 

semelhantes que houve implicação da Inquisição. Apesar desse e outros estudos, ainda não há 

um consenso no meio acadêmico no que diz respeito às práticas de calundus, apesar das 

variadas designações, Alexandre Almeida Marcussi (2009) nos apresenta uma referência 

bastante pertinente,  

 

Os calundus eram um tipo de ritual mágico-religioso realizado por africanos na 

América Portuguesa, bastante difundido nos séculos XVII e XVIII, especialmente 

nas regiões de Minas Gerais e da Bahia. Vários procedimentos rituais distintos 

entre si recebiam por vezes a denominação de “calundu”, mas eles tinham em 

comum o fato de serem ritos que contavam com acompanhamento musical de 

atabaques e com a possessão ritual por espíritos e que tinham entre seus objetivos a 

adivinhação e a cura. (MARCUSSI, 2009: 6). 
 

As regiões de Minas Gerais e Bahia, segundo Marcussi, foram os ambientes mais 

difundidos das práticas de calundus, ou seja, essas manifestações religiosas eram encontradas 

em localidades distintas da colônia, além disso, se davam de forma heterogênea. 

 

 Práticas de calundus 

PRECEITO 1 

Que de quilombos que tenho 

com mestres superlativos, 

nos quais se ensinam de noite 

os calundus, e feitiços. 

 

Com devoção os frequentam 

mil sujeitos femininos, 

e também muitos barbados, 

que se presam de narcisos. 

 

Ventura dizem, que buscam; 

não se viu maior delírio! 

eu, que os ouço, vejo, e calo 

por não poder diverti-los. 

 

O que sei, é, que em tais danças 

Satanás anda metido, 

e que só tal padre-mestre 

pode ensinar tais delírios.[...] 

(MATOS, 1998: 114) 

 

A religiosidade foi uma das características marcantes da sociedade colonial, e nessa 

sociedade multifacetada profano e sagrado se misturaram. No século XVII, o termo calundus 

aparece também na literatura. Gregório de Matos poeta colonial brasileiro, apelidado de 
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“Boca do inferno”, devido a sua maneira ácida e satírica como abordava os temas, sentiu-se 

na obrigação de comentar sobre tais rituais. 

Na Bahia Colonial, são pertinentes os casos de indivíduos sociais que participam deste 

tipo de manifestação, sejam de forma direta ou indireta. A título de exemplo, ver-se o caso de 

Madalena, em 1702 na Vila de São Francisco da Freguesia de São Gonçalo, onde a mesma foi 

acusada de praticar os calundus pelo padre Francisco de Lima. Ele teve conhecimento que 

nessa localidade, 

mora uma preta por nome Madalena, concubina de Cosmo de Moura, a qual 

dançava publicamente os Calundus, cuja dança é diabólica, porque o Diabo se 

apodera com fúrias, visagens e falas sobrenatural, daqueles que as dançam, 

deixando por espaço quase de meia hora sem fala, e quase mortos, acabada a tal 

dança[...]. (ANTT/TSO-IL, Cadernos do Promotor, nº 74, fl. 157) 

 

Os rituais de calundus tinham como principais características o fato de serem 

praticados principalmente pela população negra, envolver a possessão humana e o uso de 

instrumentos musicais como atabaques e canzás. As práticas de calundus foram rotuladas pela 

sociedade cristã como diabólicas. Esta característica torna-se pertinente nas fontes 

inquisitoriais e também é descrita no poema de Gregório de Matos. Essas práticas eram 

dotadas de objetivos e significados que na maioria das vezes foram entendidos como 

negativos. Entre os objetivos, temos como destaque o uso de tais práticas para a cura de 

doenças. 

Os negros trazidos do continente africano para a colônia portuguesa trouxeram 

consigo crenças e maneiras próprias de interpretar símbolos. Segundo James Sweet (2007) na 

África Central as doenças, fraqueza física e infortúnios raramente eram vistos como algo 

natural e sim resultado de forças espirituais. Estas forças poderiam surgir no mundo dos vivos 

ou dos mortos e causar alterações em um ou outro mundo. Resgatar a harmonia e equilíbrio da 

comunidade seria então necessário para que a vida voltasse ao normal. No entanto, para isso 

diversas práticas eram utilizadas, dentre elas a adivinhação através da possessão humana, da 

ação dos espíritos. Esse tipo de prática era recorrente no cotidiano em que viviam antes do 

tráfico atlântico. O fato de esses elementos serem encontrados nessa região do continente 

africano não significa a ausência dos mesmos em outras partes do continente com outros 

povos. 

Embora na América Portuguesa tenha tido uma grande variedade de povos e crenças 

advindas do continente africano, é notável a presença de elementos semelhantes aos desses 

povos da África Central que nos leva a possibilidade de pensar as implicações dessas crenças 

em contato com outros grupos e outras ideologias na colônia. 
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Partindo dessa perspectiva, as cerimônias de calundus na Bahia colonial parecem ter 

sido realizadas para a cura de doenças sejam elas em âmbito físico, consequência 

principalmente da má qualidade de vida as quais estavam submetidos os escravos, ou 

espirituais. 

Os rituais de calundus apresentam características complexas e heterogêneas, sua 

complexidade, no entanto está para além dos objetivos, suas práticas e elementos são variadas 

de um praticante para outro. Em 1704, Mãe Catarina é acusada pelo Comissário do Santo 

Ofício, Rodrigo dos Santos, de calunduzeira
227

 e utilizar-se de seus conhecimentos para 

enfeitiçar seu senhor,  

 

dizem fala com os demônios em uns certos dias em que fazem as suas invocações 

com umas danças a que chamam na língua de Angola Calundus; esta tal negra 

dizem ter enfeitiçado seu senhor para que sua mulher e filhas usem mal de si; e de 

fato assentando-se o dito Luiz Fernandes em uma certa cadeira que se lhe tem 

destinada, adormece com tão profundo sono que para o acordarem é necessário 

moverem-no e levantá-lo[...]. (ANTT/TSO-IL, Cadernos do Promotor, nº 76, fls. 41- 

42) 

 

No caso de Mãe Catarina, aparecem a dança e o uso da língua de Angola, além da 

acusação de feitiçaria. Outro caso em 1757, na Cidade da Bahia (Salvador), Mariana de 

Souza, José Gonçalves e Caetano Duarte denunciam Vitória. A acusada depois de ser 

admitida na casa das duas negras cativas dos denunciantes, por nome Quitéria e Leonor, 

trouxe para a mesma casa outra negra e escrava de nome Juliana, a qual pretendia curar-se de 

uma doença. 

Ao serem indagadas pelos denunciantes com que ordem trouxeram Vitória para aquela 

casa que lhes pertencia, Quitéria e Leonor disseram que ficaram com medo que Vitória lhe 

fizesse algum maleficio. Em relação à doença de Juliana disseram “ser ventos da sua terra”, e 

quando não dançava ficava doente e que para ficar livre procurava Vitória. Os denunciantes 

então pediram licença ao padre Manoel, senhor da dita escrava Vitória para castigá-la logo 

“que é de obrigação criá-los em bons costumes”. 

Questionadas sobre as práticas de calundus, Vitória e Juliana admitiram ser praticantes 

e de utilizar-se de raízes, caroços de dendê e farinha além de fazer feitiços e “dançar com o 

diabo” juntamente com outra escrava do padre Manoel, de nome Marcela. Segundo os 

denunciantes, na casa onde as negras estavam morando foram encontrados por eles raízes e 

“outras coisas usadas no feitiço” e que foram por eles queimados (ANTT/TSO-IL, Cadernos 

do Promotor, nº 120, fls.182-183). 
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 Praticante de calundus. 
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Nos três casos citados até aqui, percebe-se a variedade de elementos, desde o caso de 

Madalena até o caso de Mãe Catarina, Vitória e demais cativas. Cada um possui uma série de 

novos elementos que revela o quanto as práticas eram complexas e diversas. No entanto, 

alguns elementos são comuns aos casos: a prática do calundu ligado ao uso da dança, a 

linguagem diferente da usada no meio social e a referência ao demônio. Nas fontes que tenho 

trabalhado, aparecem outros elementos que são recorrentes entre os casos como o uso de 

instrumentos musicais e a possessão humana, ou seja, a forma como eram praticadas as 

cerimônias poderiam variar de um praticante para outro, no entanto alguns elementos eram 

comuns. 

 

Calundus, senhores, escravos e significados. 

 

As práticas de calundus estavam inseridas em uma sociedade que tinha como padrão 

social os dogmas impostos pela Igreja Católica. Nelas os seus praticantes comunicavam-se 

não só com os deuses de sua crença e da sua terra, comunicavam-se também com tudo aquilo 

que lhes foi retirado. O ritual servia então como uma prática de adivinhação e cura e como 

forma de viver social, funcionando como uma ideologia e assumindo uma dupla função. 

Sobre isso Vernant considera que, 

 

O signo religioso não se apresenta como simples instrumento de pensamento, não 

visa apena evocar na mente dos homens a potência sagrada a que remete, mas quer 

sempre estabelecer também uma verdadeira comunicação com ela, inserir 

realmente sua presença no universo humano. (VERNANT apud GINZBURG, 2001: 

58). 

 

Por outro lado, esse mesmo ritual dotado de saberes e objetivos não se restringia 

apenas a quem praticava, suas técnicas serviriam também para os senhores de escravos. 

Segundo Sweet, muitos senhores recorriam aos calunduzeiros para encontrar escravos fujões, 

da mesma forma que esses escravizados se aproveitavam dessas dependências para 

“privilegiar seus companheiros” ou obter recursos financeiros. Para Sweet essas práticas 

assumiam também funções econômicas dentro da sociedade colonial. Uma atividade 

característica de escravizados que circundava em determinados momentos com o interesse dos 

que os dominavam, nesse momento escravizados e senhores poderiam “dialogar” no sentido 

de que um dependeria do outro. 

A importância da prática religiosa manifestava-se na difusão de seu uso entre os 

variados setores sociais e na forma como a sociedade se relaciona com seus praticantes. Na 



423 

 

Cidade da Bahia (Salvador), no ano de 1708, Lucrécia Vieira foi acusada de praticar calundus 

por Antônio Fernandes da Cruz. O denunciante ao passar, na noite de Natal perto do sítio de 

um amigo ouviu som e batuques de instrumentos. Levado pela curiosidade foi ver a dança a 

qual Lucrécia Viera estava “bailando” e querendo ficar livre de feitiços se submete aos 

“cuidados” da mesma, que  

 

o ferio a dita negra no braço esquerdo, sobre o lagarto, com uma navalha, e depois 

lhe deu umas contas brancas e lhas atou no mesmo lugar o braço onde havia picado 

com a navalha; e feito isto se despediu dele denunciante, e a dita Lucrécia Vieira 

ficou continuando no seu baile; e é fama pública que faz semelhantes curas
228

 

 

Lucrécia Viera praticava os calundus acompanhada de outras pessoas e sua “fama é 

pública”. Casos como o dela são recorrentes nas fontes inquisitoriais, o que nos revela que as 

pessoas da comunidade tinham consciência de tais práticas, ou pelo menos ouviam o som dos 

tambores a noite, ou seja, os rituais não eram fatos isolados dentro da sociedade. Neste 

sentido, percebemos que as práticas de calundus não traziam benefícios apenas para os 

escravizados, outros segmentos da sociedade também se beneficiavam. O conhecimento da 

comunidade dessas práticas circulava entre pessoas comuns da sociedade e chegava até o 

conhecimento dos próprios senhores, que em certos casos permitiam que seus escravos 

realizassem suas práticas nas senzalas. 

 

Considerações finais  

 

A Igreja, aqui representada pela Inquisição, em meio a esse contexto se fazia presente 

na tentativa de enquadrar a sociedade, controlar não só os costumes como também o dia-a-dia 

da sociedade. 

Essa problemática nos leva a pensar como, mesmo em meio a um padrão estabelecido 

e dogmático, surgem formas alternativas de interpretar e viver nessa sociedade. 

Os agentes da Inquisição no Novo Mundo se depararam com práticas e leituras de 

religiosidade que até então não lhes eram comuns. Estes homens e mulheres escravizados 

foram muitas vezes analisados pelo olhar ocidental que desconheciam suas crenças e 

ideologias. Seja como forma de resistência ou por crenças advindas de suas terras, muitos 

foram os praticantes dos calundus, práticas que se misturavam com os objetivos variados 

também dos brancos e evidenciavam como a sociedade baiana colonial era heterogênea. 
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 ANTT, IL, Cadernos do Promotor, nº 76, fls.41-42 
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A Bahia sertaneja colonial: entre o vaqueiro e o garimpeiro 

TADEU BALIZA DE SOUZA JÚNIOR
* 

 

 

Visões sobre a criação de gado 

 

Em que pese os pioneiros na criação de gado do Brasil estivessem ligados à Casa da 

Torre de Garcia d’Ávila, para Emanuel Araújo, esses indivíduos aportaram em Salvador com 

o primeiro governador-geral Tomé de Sousa. Desde o princípio 

 

[...] da colonização regular, após o estabelecimento do governo-geral em 1549, 

começou a expansão sistemática da pecuária no Nordeste com gado trazido ou de 

São Vicente, onde fora introduzido no decênio anterior, ou de Cabo Verde. 

(ARAÚJO, 2000: 50). 

 

Outrossim, de acordo com Capistrano de Abreu, “a criação de gado começou no 

governo de Tomé de Sousa” (1975: 44). Primeiramente o gado foi criado próximo ao litoral, 

depois que ocupou outros espaços. Mas, ao adaptar-se aos sertões, amiúde fizeram parte dos 

diversos espaços sertanejos em todo o Brasil.  

No dizer de Hernani Donato, “dos arredores de Salvador, os criadores foram tangendo 

boiadas e instalando-se em cenários novos. Garcia d’Ávila empurrou seus bois até Sergipe e 

atrás deles foi levando gente” (2000: 159). Ele tivera pressa em multiplicar rebanhos e treinar 

índios e mamelucos para o serviço com o gado. “Capistrano de Abreu pôde afirmar ter sido o 

boi o grande abridor de caminhos e fixador de populações” (DONATO, 2000: 158).  

Donato afirma: “o sertão rendera-se à criação de gado, abria-se para a chamada 

civilização do couro” (2000: 159). Como se o gado influenciasse o modo de vida das pessoas 

e a formação dos núcleos populacionais. Capistrano valorizou “os criadores de gado, mas 

passou a impressão de igualar a função na sociedade colonial dos animais às mesmas das 

pessoas que os criaram” (ABREU, 1975: 136), numa espécie de “humanização” do gado ou 

de “animalização” dos homens.  

Desde que as primeiras reses chegaram às terras sertanejas, conduzidas primeiramente 

seguindo os grandes rios, entre eles o Rio São Francisco, Rio Paraguaçu, Rio Jacuípe, a 

criação de gado constituiu-se como principal atividade econômica dos sertões da Bahia. As 

beiras de rios se transformaram em rotas para as pessoas que trabalhavam na lida das boiadas, 

atividade que necessitava de técnicas desde a criação, transporte e manutenção das boiadas. 
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Depois de consolidada a pecuária, em alguns espaços sertanejos, o gado tinha 

dificuldade de sobrevivência, devido à falta de comida e às secas. “Na época da seca quando o 

gado era obrigado a parar nas Jacobinas, vendiam o que levavam, e descansavam seis, sete e 

oito meses, até poder ir à cidade” (ANTONIL, 1982: 200). Também pela dificuldade de 

sobreviverem às viagens, alguns bois não aguentaram e morreram no caminho, acometidos 

por doenças. Por isso foram necessários cuidados na condução das boiadas para evitar perdas. 

Mesmo com tamanhas adversidades,  

 

[...] o gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois como as vítimas dos 

bandeirantes a si próprio transportava das maiores distâncias, e ainda com mais 

comodidade; dava-se bem nas regiões impróprias ao cultivo da cana, quer pela 

ingratidão do solo, quer pela pobreza das matas sem as quais as fornalhas não 

podiam laborar (ABREU, 2000: 151). 

 

Após se afastar do litoral, a pecuária disseminou-se por todas as partes do sertão. Ao 

fincar as fazendas em lugares que se tornaram moradas, começaram as práticas dos boiadeiros 

transportarem o gado para outras regiões, inclusive Salvador e Recôncavo baiano. “Quando o 

interior a conquistar ficou distante, o boiadeiro voltou-se para leste” (DONATO, 2000: 159). 

O boiadeiro era uma importante figura do universo da criação de gado, que tinham a função 

de articular o sentido inverso das rotas (doravante do sertão para o litoral). Mais uma vez é 

construída a articulação sertaneja com o litoral. “As boiadas procuravam os maiores centros 

de população, isto é, as capitanias da Bahia e Pernambuco” (ABREU, 2000: 154). Foram os 

maiores centros de comercialização da criação de gado no período colonial.  

De acordo com Antonil, “iam boiadas para a cidade e Recôncavo da Bahia e para as 

fábricas dos engenhos” (1982: 199). Antonil ressaltou a grande extensão dos sertões baianos, 

essencial para a criação de gado, de modo que esta região fornecia leite, carne, couro, sendo 

exportados produtos como a sola para o mercado europeu. A criação de gado foi relevante 

para o povoamento, a ocupação e o desenvolvimento econômico do sertão.  

O gado se espalhava pelo semiárido, induzindo os indivíduos a aprenderem técnicas de 

labuta. Pessoas envolvidas na criação de gado tanto levavam os bovinos para o litoral quanto 

aos sertões mais longínquos, numa rede de comunicação inimaginável. Eles foram 

 

[...] brancos, mulatos e pretos, e também índios, que com este trabalho procuravam 

algum lucro. Guiavam-se uns adiante cantando, para desta sorte seguidos do gado, 

e outros iam tangendo as reses, e tendo cuidado que não saíssem do caminho e se 

amontoassem. As suas jornadas foram de quatro, cinco e seis léguas, conforme a 

comodidade dos pastos aonde paravam. Porém, aonde tinha falta de água, seguiam 

o caminho de quinze e vinte léguas, marchando de dia e de noite, com pouco 

descanso, até achar paragem. Nas passagens de alguns rios, um dos que guiavam a 
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boiada, colocavam uma armação de boi na cabeça, e nadavam, mostravam às reses 

o vão onde passa. (ANTONIL, 1982: 201) 

  

De fato Antonil não elenca as profissões das pessoas (vaqueiros, boiadeiros), as 

figuras mais envolvidas na criação de gado. Ele reporta sobre a cor de pele das pessoas 

(brancos, mulatos e pretos). Mas, decerto não foram os fazendeiros que executaram as 

atividades; pelo contrário, eles dependiam nas empreitadas da mão-de-obra desses 

trabalhadores sertanejos. Foram 

[...] os criadores de gado, – auxiliados eficazmente pelos bandeirantes paulistas, 

alguns dos quais se transmudaram também em estancieiros, – os fatores de uma 

larga expansão geográfica, operada quase toda no século XVII, sem violação das 

balizas do pacto de Tordesilhas (MAGALHÃES, 1978: 145). 

 

O texto de Basílio de Magalhães intitulado Os criadores de gado aborda uma 

supervalorização dos aspectos econômicos no desenvolvimento da pecuária, enfatizando a 

importância dos grandes criadores de gado (os principais fazendeiros dos sertões), em 

detrimento de quem de fato criaram as reses, como se não precisasse dos indivíduos para 

engendrar a pecuária. O vaqueiro nem o boiadeiro são destaques nos escritos de Basílio de 

Magalhães. Ainda uma herança positivista da escrita da história. 

O vaqueiro é uma figura simbólica nos estudos sobre os sertanejos. “O vaqueiro que se 

tornou à vida de aventura” (VIANNA, 1935: 92). Conforme Urbino Vianna, o vaqueiro era 

um tipo humano que seguiu pelo sertão com a criação do gado. Vianna trata os vaqueiros 

como heróis, e não como deveria tratá-los, como importantes trabalhadores sertanejos, alguns 

até escravizados indígenas. Assim também como os boiadeiros, tropeiros, garimpeiros, eram 

trabalhadores. Os conflitos existiram, pois nem todos concebiam as atividades sem 

remuneração. 

Nenhum trabalho escravo foi fácil. “Na região açucareira os negros sofreram com o 

trabalho pesado, e os insubordinados sofreram punições em relação às suas resistências” 

(FRAGA FILHO, 2006: 63). Nos sertões para criar gado era necessária um esforço 

inigualável. Os vaqueiros que eram escravizados sofriam tanto com a dureza das atividades 

quanto com a falta de pagamento. E, ainda por não existir capitão do mato, feitores, “viviam 

sob a tutela de um administrador de fazendas” (NEVES, 2005: 222), diferente da região 

açucareira. No meado 

 

[...] do século XVII, ao mesmo tempo que o governo combatia os índios 

confederados que ameaçavam aniquilar o esforço colonizador, mormente no São 

Francisco, negros aquilombados, mamalucos e bandidos espalhados pelo interior 

da Bahia, infestavam as estradas, atacavam as fazendas, roubavam os gados, 
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trazendo as populações em sobresalto; o que, infelizmente continuou até que, por 

muito reclamado, se voltaram as vistas da coroa para este estado anômalo 

(VIANNA, 1935: 49-50). 

 

Urbino Vianna denuncia os conflitos entre os negros fugidos dos Quilombos e os 

vaqueiros, apesar de que exagerou na depreciação em relação aos negros. “O vaqueiro 

assumia forte responsabilidade: cuidar de cada cabeça, combater índios, ladrões, feras, 

morcegos, cobras” (DONATO, 2000: 160). Os vaqueiros necessitaram além de força, muita 

destreza cotidiana para manutenção das boiadas, e ainda mais quando necessitaram de 

técnicas para curar o gado que adoecia. Tinham também de proteger as fazendas dos assaltos. 

As pessoas passaram de geração em geração as práticas.  

De acordo com Abreu, “os vaqueiros eram pagos, não em dinheiro, mas em gado” 

(ABREU, 1975: 137). “Depois de quatro ou cinco anos de serviço, começava o vaqueiro a ser 

pago” (ABREU, 2000: 154). “O tal vaqueiro responsável pela fazenda tinha todo interesse em 

cuidar bem do gado, pois seu pagamento era um de cada quatro bezerros nascidos” 

(ARAÚJO, 2000: 52). Seria uma oportunidade de mobilidade social, de passar de empregados 

a fazendeiros, devido à quantidade de reses obtidas ao longo de anos de trabalho. Em dois 

roteiros 

[...] insertos no Índex de vários pertencentes ao Estado do Brasil e do que nele 

obrou o conde de Sabugoza, no tempo do seu governo, vêm as distâncias entre a 

cidade da Bahia, as minas do rio de Contas, a Minas Novas, a vila de Jacobina, e o 

arraial de Matias Cardoso, bem como os nomes das muitas fazendas de criação 

sitas em tal zona, e que já prosperavam antes do meado do século XVIII 

(MAGALHÃES, 1978: 149-150). 

 

A criação de gado impulsionou as conexões dos sertões com outros espaços que se 

completaram com o fato de nenhuma região ficar isolada, pois as pessoas estavam em 

movimento: os bandeirantes; os sertanistas; os vaqueiros; os boiadeiros; os garimpeiros; os 

“bruaqueiros” – expressão utilizada por Urbino Viana para identificar o tropeiro, ou seja, o 

condutor de mercadorias em animais cargueiros. Esses são os principais sujeitos históricos 

encontrados nos estudos que versam sobre a movimentação dos grupos sociais e suas trocas 

culturais e comerciais.  

Dentre as obras analisadas, a que tem mais silêncios no que alude aos sujeitos 

históricos trabalhadores (vaqueiros, boiadeiros, tropeiros, garimpeiros) que atuavam no Sertão 

da Bahia, é o texto de Basílio de Magalhães: eles não são mencionados. Mesmo sem enfocar 

esses trabalhadores, o jesuíta Antonil, que escreveu o texto no início do século XVIII, muito 

precedente ao escrito de Basílio de Magalhães, já apontava algumas pessoas comuns dos 

sertões, entre eles os indígenas.  
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Capistrano de Abreu e Urbino Vianna valorizaram os vaqueiros; respectivamente, o 

primeiro cometeu alguns equívocos (comparando o gado às pessoas) e o segundo cometeu 

exageros (conceituou os vaqueiros como heróis). Ambos abordam com menos intensidade 

sobre os outros indivíduos. Esse aspecto negativo sempre afetou as pessoas comuns da 

sociedade, ainda por ser uma época estudada, tão distante da atualidade: período colonial. 

Assim como em outros textos historiográficos, também falta um estudo aprofundado sobre 

mulheres, crianças, dos sertões em diversas épocas. Seja pela falta de documentação, seja 

pelas omissões.  

 

Interdependência entre a pecuária e a mineração 

 

O gado tinha uma grande função econômica tanto no litoral quanto no sertão. Porém, 

as boiadas adaptaram-se nos sertões e ocuparam longínquos baixios, caatingas e cerrados nos 

caminhos sertanejos, em lugares antes desconhecidos, conhecidos apenas por tribos indígenas 

que habitaram os sertões da Bahia. Só homens com muita força conseguiram trabalhar e 

sobreviver à labuta da criação de gado. Distinta da mineração: uma atividade esgotável; a 

criação de gado nunca deixou de ser atividade econômica das principais comunidades 

sertanejas. Além 

[...] do sentimento de orgulho inspirado pela riqueza, pelo afastamento de 

autoridades, pela impunidade, a criação de gado teve um efeito, que repercutiu 

longamente. Graças a ela foi possível descobrir minas. ABREU, 2000: 158). 

 

Capistrano de Abreu pontuou que já existia uma inquietação de encontrar minas na 

época de Cristóvão Jacques e Martin Afonso. Para ele, sem o gado não existiria mineração, 

pois abriram caminhos de difícil acesso, os vaqueiros conduziram o gado para lugares 

recônditos. As pessoas seguiram as beiras dos rios, percurso das boiadas, somente teriam 

achado ouro por causa da pecuária. Portanto, “a pecuária forçou a colonização, o que nem o 

pau-brasil, nem o açúcar, nem o ouro pretenderam fazer” (DONATO, 2000: 159). Partindo da 

“Cidade da Bahia”, 

[...] a primeira pousada é na Cachoeira; da cachoeira vão à aldeia de Santo 

Antônio de João Amaro e daí à Tranqueira. Aqui divide-se o caminho e tomando-o 

à mão direita, vão os currais do Figueira, logo à nascença do rio das Rãs. Daí 

passam ao curral do coronel Antônio Vieira Lima, e deste curral vão ao arraial de 

Matias Cardoso. Mas, se quiserem seguir o caminho à mão esquerda, chegando à 

Tranqueira, metem-se logo no caminho novo e mais breve, que fez João Gonçalves 

do prado, e vão adiante até a nascença do Rio Verde. Da dita nascença vão ao 

campo da Garça, e daí, subindo pelo rio vão ao arraial do Borba, donde 

brevemente chegam às minas gerais do rio das Velhas. (ANTONIL, 1982: 186). 
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No dizer de Antonil, as pessoas seguiram os caminhos beirando os rios, guiando-se 

também pelas fazendas de gado que denominou de currais, como referências das localidades. 

Os roteiros de Antonil são referências dos caminhos de chegadas até as minas. Os autores 

Capistrano de Abreu, Basílio de Magalhães e Urbino Vianna discutiram esses roteiros para 

compreenderem a saída das pessoas do litoral, como percorreram os caminhos dos sertões até 

as comunidades de atividades mineradoras. 

Desde o final do século XVII que as primeiras quantidades de “oiro”, sob a forma 

mineral e aluvial, tinham sidos descobertos, começara a corrida em busca do ouro. Foram 

percorridos 

[...] os planaltos e as montanhas do interior em todos os sentidos e durante os 

decênios seguintes dariam origem as novas descobertas no território de Minas, mas 

também no de Mato Grosso (1718-1719), Goiás (1722) e Cuiabá e, mais ao norte, 

na capitania da Baía (1718).  (BENNASSAR, 2000: 101). 

 

Para Abreu, “as mais importantes capitanias auríferas cumpre agregar a da Bahia, não 

menos rica” (ABREU, 2000: 168). A mineração, atividade econômica importante para a 

fixação das pessoas em núcleos populacionais, fez surgir as duas principais comunidades 

sertanejas da Bahia no período colonial: Rio de Contas e Jacobina. Erigiram outros núcleos 

populacionais mas, entre Rio de Contas e Jacobina existia uma forte articulação comercial. 

Pessoas percorriam ambas as comunidades estimulando também trocas culturais e de 

experiências, e intercambiavam-se com outros lugares. Jacobina e Rio de Contas, sobretudo,  

[...] justificaram todas as esperanças do velho Gabriel Soares; mas a metrópole 

julgou estes descobertos demasiado próximos do litoral, expostos portanto a 

assaltos de piratas, e proibiu fossem minerados. O veto respeitou-se o menos 

possível, embora se guardassem as aparências; daí certo ar de clandestinidade 

associado à mineração baiana e à impossibilidade de especificá-la. Mais tarde a 

proibição foi levantada; contudo Bahia continuou antes agrícola e pastoril que 

mineira, e Goiás afogou-se com seu esplendor. (ABREU, 2000: 168). 

 

Consoante Neves, “os primeiros aglomerados populacionais do Alto Sertão surgiram 

em consequência da mineração” (2008: 108). “A prosperidade daqueles sertões recresceu com 

as jazidas auríferas de Jacobina e Rio de Contas” (ABREU, 1975: 56). “Bandeirantes e 

fazendeiros de diferentes origens integraram-se nas caatingas sertanejas e se confrontaram em 

área de mineração” (NEVES, 2008: 97). Por isso a inquietação das autoridades coloniais em 

não divulgar as descobertas na Bahia, por ser menos distante do litoral que os outros lugares 

auríferos, com intuito de evitar levas de ambiciosos em direção à região das minas. Tanto para 
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as Minas da Bahia, quanto para as outras minas em outras capitanias, conforme Antonil, cada 

ano, 

[...] vinham nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros, para passarem 

às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil, iam brancos, pardos e 

pretos, e muitos índios, de que os paulistas se serviam. A mistura foi de toda a 

condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e 

plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais 

não tinham no Brasil convento nem casa.  (ANTONIL, 1982: 167). 

 

Como um observador da época em que vivia, o jesuíta Antonil mostra indícios das 

povoações que surgiram por causa da mineração e das migrações, não só internamente da 

capitania da Bahia, mas também de outras capitanias e de Portugal para as minas; estimulados 

pela cobiça e enriquecimento rápido, da mesma forma que gerava conflitos entre os grupos 

sociais. Devido à mineração surgiu uma figura que extraía o ouro das minas, denominado 

como garimpeiro. Nem todos eram regulamentados pelos donos das minas, alguns viveram da 

clandestinidade, aumentando ainda mais as disputas entre os grupos sociais. 

Basílio de Magalhães, no subcapítulo intitulado O grande ciclo do ouro, trata das 

expedições dos bandeirantes em busca do ouro e expansão dos limites geográficos do Brasil. 

Sem problematizar, depois das descobertas, a lida dos garimpeiros na extração do ouro nos 

solos sertanejos e nem como eram desenvolvidas as atividades. Os garimpeiros correram em 

busca de riquezas minerais, muitos acabaram se fixando nos locais dos achados onde surgiram 

núcleos populacionais. Como em qualquer outro, as pessoas dependiam do trabalho para 

sobrevivência. Outra figura importante era o tropeiro. A mineração 

 

[...] fez surgir o tropeiro, vale dizer, o dono de tropas de muares (burros e sobretudo 

mulas) que percorriam imensas extensões do interior realizando um comércio 

interno de alimentos e manufaturas, vital na aproximação das vilas e dos lugarejos 

do sertão com os centros litorâneos. Sua atividade fez-se sentir mais fortemente pela 

profundezas de Minas Gerais e mato Grosso. Os tropeiros não viraram ‘heróis’ ou 

‘gigantes’ da formação territorial do Brasil – como os bandeirantes foram vistos 

por certos historiadores –, não apresaram índios em investidas sanguinárias, não 

descobriram metais e pedras preciosas, não colonizaram regiões remotas tangendo 

boiadas, não exploraram mão-de-obra indígena na busca de especiarias no meio da 

floresta, não possuíram escravaria numerosa que produzia açúcar nas terras férteis 

do interior mais próximo do litoral. No entanto seu papel na integração das áreas 

sertanejas entre si e destas com os portos marítimos foi extremante importante. 

(ARAÚJO, 2000: 63-64). 

 

Os tropeiros abasteceram as comunidades sertanejas e outras localidades. Para Urbino 

Vianna, sem os “curraes” da Bahia, sem o “bruaqueiro” baiano que levasse às minas o 

alimento necessário, a vida teria sido impossível. Como já foi abordado, Vianna denominava 

os tropeiros de “bruaqueiros”, indivíduo do universo da mineração, responsável pela 

comercialização de alimentos para as minas.  
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Vianna corrobora o intercâmbio do sertão baiano com as demais regiões brasileiras no 

período colonial, pois indivíduos do sertão baiano abasteciam as minas, sendo as mais 

disputadas as do rio das Velhas de Minas Gerais, as jazidas de Minas Novas, Rio de Contas, 

Jacobina e Goiás. Para as pessoas que não prosperaram na mineração buscaram outros meios 

de sobrevivência, desenvolveram atividades como vaqueiros, boiadeiros, tropeiros e outras 

profissões triviais do Sertão da Bahia nos idos coloniais. Desenganada de ouro,  

 

[...] a população procurou outros meios de subsistência: a criação de gado, a 

agricultura de cereais, a plantação de cana, de fumo, de algodão; com o tempo 

avultou a produção ao ponto de criar-se uma indústria especial de transportes, 

confiada aos históricos e honrados tropeiros. (ABREU, 2000: 172). 

 

Quando não obtido êxito numa atividade econômica, as pessoas recorriam à outra. 

Capistrano de Abreu versou que devido à criação de gado encontraram as minas. Mesmo 

depois de consolidada a mineração, a criação de gado permaneceu nos sertões da Bahia, 

existiram indivíduos ricos que desenvolveram tanto uma atividade quanto a outra.  

Segundo Magalhães, “alguns nômades e bravios caçadores das pedras e metais 

preciosos transformaram-se em sedentários e pacíficos criadores de gado” (MAGALHÃES, 

1978: 150-151). Se não progrediram na mineração, recorreram à pecuária, principal atividade 

econômica dos sertões desde o período colonial, pois sempre participou ativamente do 

desenvolvimento das comunidades sertanejas. Enfim, houve uma interdependência entre a 

pecuária e a mineração. 
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Uma denúncia como vingança: O “Escandaloso Contrabando  

praticado em Porto Seguro” 

 

THARLES SOUZA SILVA

 

 

Introdução 

 

Em 22 de novembro de 1802, o governador da Bahia, Francisco da Cunha Meneses, 

enviou seis ofícios ao Visconde de Anadia, Secretário de Estado dos Negócios Ultramarinos, 

informando sobre a devassa realizada na capitania de Porto Seguro, para investigar uma 

denúncia de contrabando. De acordo com a acusação, estavam envolvidos em uma troca de 

fazendas inglesas
229

 por pau-brasil, o comerciante inglês Thomas Lindley, Gaspar José e 

Antônio Luís Dantas Coelho, filhos do Ouvidor daquela Comarca, e o Capitão-Mor das 

Ordenanças daquele distrito, Mariano Manoel da Conceição e Figueiredo. Além do 

contrabando, foram denunciados pela realização de escavações em busca de ouro e diamantes. 

O nome do denunciante era Manoel Rodrigues de Oliveira
230

. 

Dada a gravidade das acusações e a qualidade das pessoas envolvidas (os maiores 

representantes da Coroa portuguesa naquela Comarca), o próprio Ouvidor-Geral do Crime da 

Relação da Bahia, Cláudio José Pereira da Costa, foi enviado pelo governador para investigar 

os fatos denunciados. 

Durante a devassa foram presos, além das pessoas relacionadas acima, Antônio José 

Maranhão, acusado de esconder em seu armazém o pau-brasil que seria negociado, Manoel 

Fernandes Sampaio, uma das pessoas que se ofereceu para vender pau-brasil ao comerciante 

inglês, e José Soares Dantas, prático que coordenou as escavações em busca de ouro e 

diamantes no rio Grande de Belmonte. Em 1803 foi detido o Ouvidor da Comarca, José 

Dantas Coelho, por ordem do próprio príncipe regente, D. João, que classificou o ocorrido 

como “escandaloso contrabando”. José Dantas foi indiciado por ser “consentidor de tão 

punível delito”
231

.  

O processo correu entre 1802 e 1803, mas repercutiu no Conselho Ultramarino até 

1807, através de uma série de requerimentos, ofícios e consultas. Para os oficiais régios o caso 

                                                           

 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia-

UNEB, Campus V, Santo Antônio de Jesus-BA, bolsista CAPES. 
229

 Denominação genérica que se referia a diversos produtos ingleses manufaturados, principalmente têxteis.  
230

 OFÍCIOS (6) do Governador Francisco da Cunha Meneses para o Visconde de Anadia. Bahia, 22 de 

novembro de 1802. AHU_ACL_CU_005-01, Cx. 121, D. 23.875-23.880. 
231

CARTA RÉGIA (minuta) ao governador da Bahia, Francisco da Cunha e Menezes sobre o contrabando 

praticado em Porto Seguro pelo brigue inglês Paquete Real. Palácio de Queluz, 29 de janeiro de 1803. AHU-

Baía, cx.228, doc. 57, AHU_ACL_CU_005, Cx. 230, D. 15931. 
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estava resolvido, os suspeitos foram presos e o comércio ilícito foi evitado. No entanto, ao 

adentrar o caso da troca de fazendas inglesas por pau-brasil e as escavações de ouro e 

diamantes, nos deparamos com uma série de acusações mútuas e informações desencontradas 

que escondem os conflitos que resultaram na prisão do Ouvidor e do Capitão-Mor de Porto 

Seguro, além de pessoas a eles ligadas. O objetivo dessa comunicação é mostrar como essas 

autoridades régias, no exercício de suas funções, atraíram para si a inimizade do grupo de 

denunciantes, que aproveitando a chegada do comerciante Thomas Lindley, com intenções de 

comprar pau-brasil – algo proibido –, se uniram para executar uma vingança contra as maiores 

autoridades da Capitania. 

Apresentamos primeiro, por questão cronológica, como foram realizadas as 

escavações no rio Grande, em seguida a tentativa de troca de mercadorias inglesas por pau-

brasil e, por fim, como os denunciantes utilizaram esses acontecimentos para realizarem suas 

vinganças pessoais. 

 

As escavações de ouro e diamantes 

 

Com a queda nas arrecadações auríferas e diamantinas, após a segunda metade do 

século XVIII, a Coroa portuguesa intensificou o combate aos contrabandos e desvios desses 

minérios. Contudo, diante da quantidade de conquistas cotroladas pelos portugueses, era 

muito difícil para a Metrópole impedir que esses delitos acontecessem, sobretudo pelo 

frequente envolvimento de oficiais régios nesse tipo de negócio. A implicação dos agentes 

metropolitanos em práticas ilegais era comum, pois era preciso cabedal para custear tais 

atividades e a “obtenção de cargos constituía a principal fonte de autoridade e prestígios para 

levantar recursos e ter acesso aos créditos que a organização dos negócios legais e 

clandestinos requeria” (CAVALCANTE, 2006: 27-28). 

Além disso, a Coroa não conseguia remunerar adequadamente os seus agentes e como 

consequência, os funcionários régios no ultramar estavam, “as vezes expressamente, outras 

tacitamente, autorizados a comerciar por conta própria, desde que os direitos monopolistas da 

Metrópole não fossem infringidos” (BOXER, 2002: 336).  

Conceder licenças comerciais era um dos mecanismos utilizados pela Metrópole para 

combater a corrupção no funcionalismo público, mas não era o único recurso. Assim que José 

Dantas Coelho chegou ao Brasil, em 1800, para tomar posse no lugar de Ouvidor na Comarca 

de Porto Seguro, o governador da Bahia, D. Fernando José de Portugal recomendou a D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, que 
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concedesse a serventia de algum ofício a seus filhos, Gaspar José e Antônio Luís, ou lhes 

desse sesmarias para cultivarem
232

. 

O conselho de D. Fernando José não foi ouvido, em consequência, os filhos do 

Ouvidor roçaram um pedaço de terra às margens do rio Grande, na Vila de Belmonte, por 

conta própria. Eles plantavam milho e arroz em parceria com o capitão Mariano Manoel, que 

na época não era Capitão-Mor das Ordenanças. O cultivo dessas terras e a relação com 

Mariano Manoel fez com que Gaspar José e Antônio Luís se informassem a respeito da 

possibilidade de encontrar ouro e pedras preciosas no rio Grande, que se sabia ter origem na 

Capitania das Minas Gerais.  

Em meados de 1801, Gaspar José, Antônio Luís, juntos a Mariano Manoel, ao prático 

José Soares Dantas, um negro alforriado, e cerca de trinta índios, subiram o referido rio até 

um lugar chamado “Braço do Serro do Frio”. Pouco tempo depois voltaram a Porto Seguro e 

mostraram ao pai, o Ouvidor José Dantas Coelho, uma porção de ouro em grãos e 

aproximadamente nove pedras de diamante, que José Soares Dantas, “havia avaliado em cerca 

de 14.000 cruzados”. Porém, quando foram vender as pedras na Bahia, descobriram serem 

falsas
233

. 

A exploração de ouro e pedras preciosas era de monopólio da Coroa, sendo 

estritamente proibidas as escavações sem autorização sua. Contudo, Gaspar José, Antônio 

Luís e Mariano Manoel não pareciam estar preocupados com isso, tendo em vista que tanto 

em Belmonte como na Vila de Porto Seguro, os moradores ficaram sabendo das escavações. 

Mas os habitantes locais sabiam dos riscos desse tipo de atividade, os índios que estiveram na 

operação foram “constrangidos” a participar, ou seja, não agiram por escolha própria
234

. 

Ainda assim, ninguém prestou denúncia ao Governador Geral na Bahia, ao qual a capitania de 

Porto Seguro estava subordinada. 

Através da relação com os filhos do ouvidor Mariano Manoel da Conceição pôde 

ascender na hierarquia militar das Ordenanças da Comarca. Pouco tempo após as escavações, 

faleceu João Borges de Figueiredo, Capitão-Mor das Ordenanças. Nessa ocasião, a Câmara da 
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 OFÍCIO do [governador e capitão general da Bahia], D. Fernando José de Portugal ao [secretário de Estado 

dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, participando a chegada do Ouvidor de 

Porto Seguro José Dantas Coelho informando das recomendações para conceder a seus filhos algumas sesmarias 

ou a serventia de ofícios. AHU_ACL_CU_005-01, Cx. 107, D. 20.938. Bahia, 12 de novembro de 1800. 
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Vila de Porto Seguro indicou Mariano Manoel para substituí-lo no posto. O Ouvidor José 

Dantas Coelho foi favorável à indicação e então foi encaminhado um requerimento ao 

governador da Bahia, pedindo a sanção do cargo. D. Fernando José de Portugal confirmou a 

patente em 5 de setembro de 1801
235

.  

Apesar do rígido controle fiscal implantado pela Coroa, após a queda nas taxas de 

arrecadação aurífera e diamantina (LAPA, 2002: 168), era muito difícil para a Metrópole 

impedir os desvios, contrabandos e mesmo as escavações ilegais desses minérios. Isso porque 

os próprios funcionários régios burlavam as determinações reais, como aconteceu em Porto 

Seguro. Além disso, muitas vezes a própria população colonial acobertava os criminosos. 

As ações do grupo nas cachoeiras do rio Grande eram de conhecimento geral e mesmo 

assim não houve denuncia, o que pode tê-los encorajado a agirem sem preocupação com as 

possíveis consequências de seus atos. Um ano após as escavações de ouro e diamantes, 

Gaspar José e Antônio Luis se envolveram em outra atividade ilegal e que logo se tornou 

pública: a compra de mercadorias inglesas e a venda de pau-brasil. Dessa vez, Mariano 

Manoel da Conceição não foi sócio, mas sabia o que estava acontecendo e, como maior 

autoridade militar da capitania, nada fez para impedir. Além disso, ele próprio comprou 

mercadorias estrangeiras. 

 

A compra de fazendas inglesas e a venda de pau-brasil 

 

Em maio de 1802, chegou a Porto Seguro o barco inglês Packet Rachel. A embarcação 

era mercante e o responsável pela viagem era o caixa Thomas Lindley, que estava vindo da 

cidade do Cabo, no sul da África, mas já havia feito uma estada na Bahia. Conforme relatou o 

inglês: 

[...] mal saíramos da baía [de Todos os Santos] quando o vento, saltando para o 

sul, obrigou-nos a lutar contra ele; assim aconteceu durante seis dias, ao longo de 

uma costa perigosa, até que, afinal, desviando-se o vento para leste, soprou 

diretamente no sentido da praia, de que não distávamos mais de cinco milhas. 

Nessa altura, à passagem de um barco de pesca, vimos que nos encontrávamos em 

frente a Porto Seguro; oferecendo-se o mestre do pesqueiro para pilotar-nos, 

julguei prudente aceitar a oferta e aguardar tempo mais favorável. (LINDLEY, 

1965: 25) 
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 REQUERIMENTO de Mariano Manuel da Conceição e Figueiredo, solicitando a confirmação régia da 
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O barco inglês ficou em Porto Seguro entre 18 de maio e 25 de junho. Nesse tempo, o 

caixa da embarcação vendeu produtos manufaturados e tentou comprar uma carga de três mil 

arrobas de pau-brasil (45 mil quilos).  

Quatro pessoas propuseram venda da referida madeira a Thomas Lindley: Gaspar José 

Dantas Coelho, que tinha como sócio na negociação o seu irmão, Antônio Luís; Martinho 

Francisco da Silva, Diretor dos índios da Vila de Trancoso; e Manoel Fernandes Sampaio, 

morador de Vila Verde, do qual era sócio Inácio Álvares da Penha. 

Lindley afirmou que Gaspar venderia um carregamento pau-brasil por quatro mil 

cruzados e que ele chegou a selecionar algumas fazendas inglesas como parte do pagamento, 

equivalente a um conto e seiscentos mil reis: eram várias peças de cetim, lenços, meias de 

seda, casimira, gangas (tecido de algodão asiático
236

), meias de algodão, dezessete peças de 

cabo de linho, todo o sabão que estava a bordo da embarcação e chá. A madeira seria entregue 

no rio Grande, em Belmonte, onde seria cortada. Diante do acordo, Gaspar teria se dirigido 

àquela Vila para preparar a carga. No entanto, cerca de uma semana depois voltou com “a 

desagradável informação” de que era preciso desistir da empreitada, pois “seria por demais 

sabido que eles, os guardiões do comércio, iriam empenhar-se em negócio ilícito”. Contudo, 

Gaspar teria dito a Lindley que se ele conseguisse negociar com outra pessoa, não “haveria 

qualquer embaraço ou oposição de sua parte” (LINDLEY, 1965: 26). 

A desistência de Gaspar foi reflexo da publicidade que havia na Vila de sua relação 

com o comerciante inglês. Ao mesmo tempo, o incentivo para que Lindley fizesse negócio 

com outra pessoa afastaria a suspeita de que sua família estaria cometendo contrabando, 

possibilitando ao Ouvidor, seu pai, em última instância, prender os que estivessem envolvidos 

na referida negociação. 

Lindley conseguiu outros fornecedores: Manoel Fernandes Sampaio e Inácio Álvares. 

Eles se propuseram a vender toda madeira que o inglês quisesse comprar, sendo retirada em 

Vila Verde e enviada a Porto Seguro em canoas, através do rio Buranhém. Entretanto, Manoel 

Sampaio lhe fez uma proposta de vender ouro junto com o pau-brasil e lhe deu uma pequena 

quantidade em pó, como amostra. Contudo, Lindley recusou a compra do metal e descontente 

com isso, Manoel Sampaio suspendeu toda a negociação
237

.  

O comerciante inglês recusou a oferta do ouro, porque conhecia um fornecedor no Rio 

de Janeiro que podia lhe vender por um preço menor do que o oferecido por Manoel 
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Fernandes. Ademais, ele estava muito interessado em comprar uma carga de pau-brasil, que 

tinha elevado preço no mercado europeu
238

. 

Por fim, Martinho Francisco da Silva, apresentado por Inácio Álvares, embora deste 

ele não fosse sócio, também se ofereceu para vender a referida madeira a Thomas Lindley. A 

carga seria embarcada na própria Vila de Porto Seguro, em várias etapas, sendo trazida em 

canoas da povoação de Trancoso, carregada durante a noite. Uma primeira porção de pau-

brasil chegou a ser cortada e levada para a Vila, mas não foi embarcada
239

. 

Ao mesmo tempo em que tentava conseguir a carga de madeira, Thomas Lindley 

vendia suas mercadorias e Gaspar José Dantas Coelho não foi seu único consumidor. O 

comerciante inglês revelou que o Capitão-Mor, Mariano Manoel da Conceição, havia ido a 

bordo de seu barco diversas vezes para comprar seus produtos, assim como o Juiz Ordinário 

de Porto Seguro, Manoel Fernandes do Rosário. O capitão Jerônimo Gomes de Brito, 

testemunha durante as investigações, confirmou que Mariano Manoel e Manoel Fernandes 

haviam adquirido mercadorias inglesas e acrescentou como um dos compradores o vigário de 

Vila Verde, padre João Nunes
240

. 

A notícia de que Lindley estava vendendo suas mercadorias e que os filhos do Ouvidor 

da Comarca e outras pessoas importantes na Vila haviam comprado com ele, logo se tornou 

pública, assim como a de que estavam negociando pau-brasil. Quando Lindley relatou a 

Gaspar que havia acertado a compra da madeira com Martinho Francisco da Silva, o filho do 

Ouvidor mudou de ideia sobre a permissão de comércio que lhe havia dado e pediu que o 

inglês desistisse da negociação imediatamente, pois tinha “motivos secretos e da mais 

imperiosa natureza para dar os seus conselhos” (LINDLEY, 1965: 26-27).  

Por esse motivo Lindley desistiu inteiramente de qualquer tentativa de comprar pau-

brasil em Porto Seguro, pois se tratando de artigo proibido de ser comercializado, não poderia 

ser conseguido sem perigo. Nesse momento tomou a decisão de seguir viagem, saindo da Vila 

em 25 de junho de 1802, dez dias após a denúncia de contrabando ter sido feita em Salvador. 

O inglês, e toda a tripulação de seu barco, foi preso em 2 de julho, na povoação de Caravelas.  

Apesar de várias pessoas terem se envolvido na compra de fazendas inglesas, na venda 

de pau-brasil e mesmo nas escavações de ouro e diamantes, quando a denúncia foi registrada, 

foram acusados apenas o Ouvidor, seus filhos, Gaspar José e Antônio Luís, o Capitão-Mor 

Antônio Mariano Manoel da Conceição, e o comerciante inglês Thomas Lindley. As demais 
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pessoas presas foram detidas ao longo das investigações. E, diferente do que o governador 

Francisco da Cunha Meneses informou ao Conselho Ultramarino, Manoel Rodrigues não foi o 

único denunciante. No juramento da representação movida contra os acusados, além de 

Manoel Rodrigues, aparecem os nomes de Francisco Faustino, Joaquim Antônio dos Santos, 

José Vitorino de Santana, Luciano Nunes Teixeira, Venceslau Borges da Trindade e Cipriano 

Lobato.  

Com exceção de Manoel Rodrigues e Joaquim dos Santos, todos os denunciantes 

tinham algo em comum, os inimigos: José Dantas Coelho, Ouvidor da Comarca, seus filhos e 

Mariano Manoel da Conceição.  

 

 

 

 

A denúncia como vingança 

 

Francisco Faustino era natural do Rio de Janeiro e havia chegado à Capitania de Porto 

Seguro quando ainda era criança, junto com sua mãe, Quitéria Lomba. Faustino se tornou 

alferes de uma Companhia de Homens Pardos e se casou com uma índia chamada Inácia, na 

Vila de Belmonte, com quem teve um filho. 

Pouco tempo antes da chegada do barco inglês a Porto Seguro, João Bento Rodrigues, 

criado dos filhos do Ouvidor e escrivão das correições
241

, foi esfaqueado na Vila de 

Belmonte. Para socorrer o criado, Gaspar José e Antônio Luis recorreram ao cirurgião Manoel 

Luís da Motta. No entanto, Francisco Faustino, que também realizava cirurgias e fazia 

curativos, ajudou a cuidar de João Bento Rodrigues. Por este serviço, Faustino cobrou a José 

Dantas e seus filhos a quantia de doze mil réis, valor que acharam absurdo, por ele não ser 

cirurgião licenciado e logo se desentenderam. Após uma acirrada discussão chegaram a um 

acordo e o pagaram pelo serviço, no entanto, Faustino jurou “botar a perder” o Ouvidor e seus 

filhos com aquele mesmo dinheiro
242

.  
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Pouco tempo antes desse episódio, durante a correição, Faustino havia sido 

incriminado pelo Ouvidor José Dantas pelos crimes de concubinato
243

 e estupro de moças 

brancas. A partir da briga pelos doze mil reis ele passou a procurar pessoas para com ele se 

aliar, a fim de se vingar de José Dantas, mas não conseguiu adeptos na vila de Porto Seguro. 

Partiu então para Salvador em uma lancha pilotada pelo mestre Joaquim Antônio dos Santos, 

na esperança de lá poder concretizar seus planos.  

O mestre Joaquim relatou que durante a viagem Faustino tentou convencer as demais 

pessoas a bordo da embarcação a se unirem contra o Ouvidor José Dantas. Entre eles se 

encontrava Manoel Rodrigues de Oliveira que foi persuadido por Faustino
244

.  

Naquela mesma ocasião se encontravam em Salvador quatro residentes da Vila de 

Porto Seguro: José Vitorino de Santana, Luciano Nunes Teixeira, Venceslau Borges da 

Trindade e Cipriano Lobato.  

José Vitorino era casado, mas foi denunciado por crime de amancebia pelo Ouvidor e 

foi preso por sua ordem, não pelo concubinato, mas por ter insultado o escrivão da 

almotaçaria em serviço. Luciano Nunes havia saído da prisão pouco tempo antes da chegada 

de Thomas Lindley, ele havia sido preso por Mariano Manoel da Conceição, quando ainda era 

Juiz Ordinário da Vila de Porto Seguro, por causa de uma filha bastarda e em seguida foi para 

Salvador com o intuito de resolver essa pendência judicial. Venceslau Borges também estava 

na Bahia para resolver um problema jurídico, mas de sua tia, Bárbara de Mattos, que havia 

sido presa por ordem José Dantas, após ter ocultado em sua casa uma jovem à qual que iria 

entregar em casamento a Cipriano Lobato
245

.  

Faustino encontrou essas pessoas em Salvador e, diante do exposto, não é difícil 

compreender porque se juntaram a ele para denunciar José Dantas Coelho e Mariano Manoel 

da Conceição. Além disso, a possibilidade de receberem metade da carga do navio inglês 

como recompensa pela delação serviu de incentivo ao grupo, conforme relatou o mestre 

Joaquim Antônio dos Santos, também denunciante. De acordo com o relato do mestre 

Joaquim, os denunciantes foram unidos pela promessa que Faustino lhes fizera de dividir a 

carga da embarcação inglesa, que caberia aos denunciantes
246

.  
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Para incentivar as denúncias de contrabandos, feitas por tripulantes de embarcações 

estrangeiras nos portos do Brasil, a Coroa, através de um Alvará publicado em 1711, passou a 

conceder parte da carga apreendida às pessoas que o denunciassem, além de permitir que as 

delações fossem feitas em sigilo
247

.  

Pelo que relataram as testemunhas do contrabando praticado em Porto Seguro, foi 

justamente esse o mecanismo que Francisco Faustino utilizou para cooptar Manoel Rodrigues, 

Joaquim Antônio dos Santos e os outros denunciantes, que além dessa possibilidade, tinham 

motivos pessoas para se juntarem a Faustino e incriminarem José Dantas Coelho e Mariano 

Manoel da Conceição. 

Os denunciantes aproveitaram a oportunidade criada por Gaspar José e Antônio Luís, 

ao comercializarem com o caixa do barco inglês arribado em Porto Seguro, para se vingarem 

de seus desafetos. No entanto, o episódio do “escandaloso contrabando” não tinha sido a 

primeira vez que os filhos do Ouvidor e Mariano Manoel da Conceição haviam agido de 

forma ilegal e sem se preocupar com a opinião pública, tendo em vista que também tinham 

realizado escavações em busca de ouro e diamantes no rio Grande. As pessoas das vilas de 

Belmonte e Porto Seguro sabiam desse acontecimento, mas ninguém os denunciou, isso 

porque as ações de Gaspar José, Antônio Luís e Mariano Manoel da Conceição, não foram de 

encontro aos interesses dos moradores desses locais. 

Além disso, o envolvimento do influente Capitão-Mor das Ordenanças, Mariano 

Manoel da Conceição, contribuiu para que não fosse registrada denúncia. As próprias 

autoridades locais foram omissas, tanto nas escavações de diamantes e ouro, quanto na 

compra de fazendas inglesas e venda de pau-brasil. Pelos relatos das testemunhas, Mariano 

Manoel da Conceição possuía boas relações na Comarca, principalmente entre os demais 

capitães das Ordenanças, que o defenderam em seus depoimentos. Ademais, Mariano Manoel 

já havia sido Juiz Ordinário da Vila Porto Seguro e era agricultor e dono de lanchas de pesca, 

estando diretamente ligado ao comércio e relacionado com diversas. Não obstante, muitas 

pessoas se envolveram nos dois episódios e a prisão de um poderia desencadear a de outros. 

No entanto, quando as ações de José Dantas Coelho, de seus filhos Gaspar José e 

Antônio Luís, e de Mariano Manoel da Conceição, mesmo no exercício de suas funções 

régias, entraram em confronto com alguns moradores, estes se uniram e denunciaram as 

escavações, a comercialização de produtos ingleses e a tentativa de venda de pau-brasil, mas 
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direcionaram a culpa apenas ao Ouvidor, seus filhos e ao Capitão-Mor, mesmo sabendo que 

diversas outras pessoas haviam participado destes eventos, o que contribui para nossa 

argumentação de que a denúncia se tratou de um ato de vingança pessoal dos envolvidos na 

delação. 

O próprio contexto das relações coloniais entre Portugal e o Brasil contribuiu para o 

sucesso da vingança de Francisco Faustino e seus companheiros denunciantes. Em meio à 

crise do Antigo Sistema Colonial, a Metrópole portuguesa tentava reforçar os seus 

mecanismos de dominação colonial, visando, na medida do possível, a defesa de seu 

patrimônio (a Colônia) e tentando preservar o regime de exclusivo e os monopólios 

comerciais (NOVAIS, 1985: 117-211).  

As escavações em busca de ouro e diamantes, a comercialização de produtos ingleses 

e a tentativa de venda de pau-brasil, realizadas por Gaspar José, Antônio Luís e Mariano 

Manoel da Conceição feriram diretamente os planos da Coroa, na medida em que quebravam 

o monopólio régio de exploração de minérios e de comercialização.  

Os mais graves desses delitos foram as escavações e a tentativa de vender pau-brasil. 

Analisando a lista de pessoas presas, mostrada no início do texto, pode-se perceber que 

apenas as pessoas envolvidas nesses dois crimes foram detidas, o que nos leva a concluir que 

a Coroa considerou a comercialização de fazendas inglesa um crime menor e perdoável, tendo 

em vista que o padre João Nunes e Manoel do Rosário, Juiz Ordinário de Porto Seguro, 

acusados de terem comprado mercadorias estrangeiras, não foram presos. 

 

Considerações finais 

 

A denúncia do “escandaloso contrabando” só foi feita porque durante o exercício de 

suas funções régias, José Dantas Coelho e Mariano Manoel da Conceição entraram em 

choque com os moradores que fizeram a delação. Os conflitos entre os oficiais da Coroa e os 

colonos não eram raros. As intervenções desses funcionários nas comunidades locais não 

foram facilmente acatadas, o embate entre o “poder régio e os diferentes poderes municipais 

gerou conflitos na Colônia americana, principalmente com as elites locais que insistiam em 

defender seus interesses” (PERGORARO, 2007: 67).  

Parece-nos nítido que a administração do Ouvidor José Dantas era conflituosa. Um 

dos denunciantes tardios (pois a delação só foi feita durante o correr das investigações) foi o 

vigário de Vila Verde, João Nunes, o mesmo que havia comprado fazendas inglesas. O fato de 

José Dantas julgar e punir pessoas acusadas de amancebia e concubinato, algo de competência 
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da Igreja, revela um choque entre as jurisdições seculares e religiosas na Comarca de Porto 

Seguro, o que as testemunhas deixaram transparecer ao relatarem que “estes [os padres] 

estavam sempre a reclamar dos Ouvidores”
248

. 

Além disso, José Dantas, pouco tempo antes da chegada do comerciante inglês, havia 

discutido com o padre João Nunes. Este, por sua vez, transformou-se em denunciante. Dessa 

forma, é notório que apenas as pessoas que tiveram algum tipo de confronto, com José 

Dantas, seus filhos Gaspar José e Antônio Luís, ou com o Capitão-Mor Mariano Manoel da 

Conceição, fizeram denúncia.  

Nesse sentido, a rede capitaneada por Faustino fez vir à tona os embates pessoais que 

permeavam a administração da Comarca de Porto Seguro, que através da “indiscreta” ação 

dos filhos de José Dantas Coelho e de Mariano Manoel da Conceição, possibilitou a Francisco 

Faustino e seus aliados “botar a perder” o Ouvidor, seus filhos e também o Capitão-Mor.  

 

REFERÊNCIAS 

Fontes 

Arquivo Histórico Ultramarino – AHU 

CARTA RÉGIA (minuta) ao governador da Bahia, Francisco da Cunha e Menezes sobre o 

contrabando praticado em Porto Seguro pelo brigue inglês Paquete Real. Palácio de Queluz, 

29 de janeiro de 1803. AHU-Baía, cx.228, doc. 57, AHU_ACL_CU_005, Cx. 230, D. 15931. 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. João] sobre o requerimento de 

Gaspar José Dantas Coelho, da Vila de Porto Seguro, solicitando perdão da pena da lei de oito 

de Fevereiro de 1711, em que fora condenado por comércio passivo de géneros estrangeiros e 

de contrabando com navios estrangeiros. Anexo: 6 docs. ( incluíndo os autos do processo). 

AHU-Baía, cx. 242, doc. 97 AHU_ACL_CU_005, Cx. 247, D. 17027. Lisboa, 30 de abril de 

1807. 

OFÍCIOS (6) do Governador Francisco da Cunha Meneses para o Visconde de Anadia. Bahia, 

22 de novembro de 1802. AHU_ACL_CU_005-01, Cx. 121, D. 23.875-23.880. 

OFÍCIO do [governador e capitão general da Bahia], D. Fernando José de Portugal ao 

[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 

participando a chegada do Ouvidor de Porto Seguro José Dantas Coelho informando das 

recomendações para conceder a seus filhos algumas sesmarias ou a serventia de ofícios. 

AHU_ACL_CU_005-01, Cx. 107, D. 20.938. Bahia, 12 de novembro de 1800. 

 

Fontes impressas 

LEY sobre se nam adimitirem nos portos d’esta Capitania navio algum estrangeiro senão na 

forma que sue dispõe a dita Ley e o Alvará, que se segue. Lisboa, 8 de fevereiro de 1711. In: 

                                                           
248

 CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. João], op. cit., f. 171-217. 



445 

 

Annaes Da Bibliotheca Nacional Do Rio De Janeiro, 1906, v. XXVIII. Rio de Janeiro: 

Offinas Graphicas da Biblioteca Nacional, 1908, p. 227-228. 

LINDLEY, Thomas. Narrativa de uma viagem ao Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1969. 

 

Bibliografia 

BLUTEAU, Rafael. Diccionario da Lingua Portugueza. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo 

Ferreira, 1789, tomo I. 

BOXER, Charles R. O Império marítimo português 1415-1825. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 

CAVALCANTE, Paulo. Negócios de Trapaça: caminhos e descaminhos na América 

portuguesa, 1700-1750. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2006. 

GARCIA, Romyr Conde. Nos descaminhos dos reais direitos: o contrabando na capitania do 

Rio de Janeiro (1770-1790). Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-

Graduação em História Econômica, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas/Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1995. 

LAPA, José Roberto do Amaral. O interior da estrutura. In: SZMRECSÁNYI, Thomás (org.). 

História econômica do período colonial. São Paulo: HUCITEC, Associação Brasileira de 

Pesquisa em História Econômica, Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial, 

2002, p. 163-171. 

MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Governadores e capitães-mores do Império Atlântico português 

no século XVIII. In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). 

Modos de Governar. São Paulo: Alameda, 2005, p. 93-115. 

NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo Sistema Colonial. São Paulo: 

HUCITEC, 1985. 

PERGORARO, Jonas Wilson. Ouvidores régios e centralização jurídico-administrativa na 

América Portuguesa: a Comarca de Paranaguá (1723-1812). 123 f. Dissertação (Mestrado em 

História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes/Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2007. 

SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da 

Bahia e seus desembargadores, 1609-1751. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



446 

 

Paulo Barbosa: inimigo dos religiosos da Companhia de Jesus da Capitania de Porto 

Seguro? 

 

UIÁ FREIRE DIAS DOS SANTOS
*
 

 

[...] não tem a experiência que é necessária para ser capitão de mar e 

guerra  

deste navio nem noticiadas partes do Brasil a que não tem ido, e modo  

como se há de haver com o gentio para boa administração do pau como  

tem o superintendente Paulo Barbosa por saber a língua do gentio, e haver  

lidado com ela por muitos anos, e haver servido de capitão-mor na  

cidade de Sergipe que são as considerações porque esse conselho o 

nomeou. (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 9. D. 1082). 
 

O parecer do Conselho Ultramarino, datado de 1644, tem como objetivo a resolução 

de uma contenda entre Paulo Barbosa e Nicolau Botelho pelo cargo de capitão-mor e 

superintendente do pau-brasil da Capitania de Porto Seguro. Para além da contenda, revela 

como era de suma importância a questão indígena no trato da relevante atividade extrativista. 

Nesse trabalho, buscaremos discutir a relação conflituosa entre o Reverendo Superior Mathias 

Gonzales da Companhia de Jesus e o representante da Coroa nos negócios do pau-brasil em 

Porto Seguro. 

A colonização do Brasil está inserida na dinâmica de expansão de mercados europeus 

no final da Idade Média. Como bem demonstrou a historiografia brasileira da década de 

1930
249

, a conquista e colonização da América é uma janela do deslocamento do eixo 

comercial que ligava por terra o Mediterrâneo ao Mar do Norte e, ao final do século XV, a 

partir do desenvolvimento da navegação, se ampliou para o Atlântico, circunavegando o 

Estreito de Gibraltar, a Península Ibérica e constituindo um novo equilíbrio comercial na 

Europa. Assim, de início, as partes do Brasil não suscitaram grandes investimentos pelos 

quais demandariam a sua efetiva ocupação.  

Nesse sentido, inicialmente, a exploração econômica das partes do Brasil se deu a 

partir da formação de entrepostos comerciais no litoral e da atividade extrativista. Segundo 

Celso Furtado, “o início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa medida uma 

consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha” (FURTADO, 1961:14). 

Assim, a Coroa portuguesa decidiu ocupar o Brasil efetivamente. Ocupar para não perder. 

                                                           
*
Graduado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Mestrando em História Social 

pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Bolsista da CAPES. Contato: uiadias@yahoo.com.br 
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Empatada com os negócios do Oriente e com escassos recursos, Portugal resolveu o problema 

concedendo privilégios e títulos honoríficos aos envolvidos na empreitada colonizadora 

fazendo valer o modelo de Capitanias já adotado nos Açores e na ilha da Madeira desde o 

século XV. 

A Capitania de Porto Seguro foi doada a Pero do Campo Tourinho no dia 27 de maio 

de 1534. A Carta de Doação estabelecia a seguinte delimitação territorial: 50 léguas correndo 

na costa do mar, de norte a sul, tendo como limites, respectivamente, os atuais rios 

Jequitinhonha e Doce. Segundo Francisco Cancela: 

 

A Capitania trazia alguns elementos que podiam conferir a ela uma razoável 

importância. A existência de feitoria desde 1503 inseria a Capitania no circuito de 

navegação comercial. Outro fator relevante e favorável eram as condições geo-

ecológicas como a existência de grande quantidade de rios, madeiras de qualidade 

e terras férteis. (2012:69-70).  

 

Rica em pau-brasil, a Capitania logo se inseriu no comércio atlântico fornecendo a 

madeira tintorial a partir da construção da feitoria de Santa Cruz: 

 

A nova feitoria tornou-se no novo continente uma escala para as esquadras que 

sucessivamente, quer sob o comando de Afonso de Albuquerque (1503), quer dos 

outros heroicos navegadores portugueses, seguiam para o Hindostão, e que 

aportavam, em geral, ao que parece perto de Porto Seguro ou da feitoria de Santa 

Cruz recém fundada (AAPB, V. 6: 6). 

 

Produto de valor, o pau-brasil “era o ouro desta costa naqueles primeiros anos do 

conhecimento da nova terra descoberta” (AAPB, V. 6: 6). Entretanto, não só para os 

primeiros anos, a relevância dos negócios do pau-brasil perdurará por toda a história da 

América portuguesa e, na Capitania de Porto Seguro em especial, ao longo do século XVII, 

proporcionou uma série de conflitos entre diversas forças sociais como padres, jesuítas, 

índios, oficiais da Câmara, administradores e governo-geral.  

A chegada e o processo de conquista da América proporcionaram debates a partir de 

diferentes percepções do que seria esse até então desconhecido território. Tais concepções iam 

do horror até a caracterização de um paraíso terreal. A beleza da vegetação, a riqueza de 

frutos, madeiras, rios e peixes induziram a uma visão de deslumbramento inicial. Com o 

passar do tempo e o cotidiano difícil dos colonos essa imagem vai se deteriorando.  

Esse processo se repetia no que diz respeito aos habitantes. Os mesmos são, 

normalmente, enquadrados entre a pureza e inocência e seres horrendos e selvagens. Apesar 

de aparecerem contraditórias, “porém não necessariamente excludentes, mas complementares 

e específicas com cada situação vivida” (PARAÍSO, 1994:191). E é nesse contexto que se 
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delineia a política de relações entre as populações nativas
250

. Assim, delineia-se uma política 

indigenista baseada em dois tipos de índios determinando a legalidade ou não da escravidão. 

Seriam eles: 1) Índios colaboradores ou amigos – aqueles que aceitam a política de 

aldeamento e 2) Os índios inimigos – considerados bárbaros e selvagens, não aceitam os 

aldeamentos rebelando-se, sendo passíveis de escravização por guerra justa. As “causas de 

guerra justa seriam a recusa a conversão ou o impedimento da propagação da fé, a prática de 

hostilidades contra vassalos e aliados portugueses e a quebra de pactos celebrados” 

(PERRONE-MOISES, 1992:123). É nessa conjuntura que passa a ser essencial a ação dos 

missionários da Companhia de Jesus com a política de catequese e civilização dos índios que 

de missões volantes no início do projeto passou a constituir aldeamentos com o objetivo de 

adaptar os íncolas à condição de colaborador e mão de obra preparada para o projeto de 

colonização.  

A proposta é, certamente, perfeita para os interesses da colonização, pois ofereceria 

mão de obra capaz, desvendar o desconhecido, oferecendo conhecimentos etno-botânicos, 

territoriais, alimentares e culturais a baixo custo, além de contribuir para a realização do outro 

objetivo do mesmo projeto: a expansão da fé cristã. Entretanto, o projeto passou por reveses 

que vão desde epidemias que assolaram as populações, a concorrência com as Santidades e os 

caraíbas, ataques, conflitos entre colonos e jesuítas e mesmo o pânico causado pelo aumento 

de poder político e econômico da Companhia nas partes do Brasil. 

A chegada de Jesuítas à Capitania de Porto Seguro acompanha a vinda dos primeiros 

jesuítas que desembarcaram com o padre Manuel da Nóbrega, em Salvador no ano de 1549. A 

partir do trabalho em missões volantes os padres realizam contato não só com as tribos de 

matriz tupi do litoral como avançam aos sertões da Capitania entrando em contato com 

diversos grupos macro-jê que o habitavam, como atesta essa carta do padre João Azpilcueta 

Navarro: 

No outro dia nós fomos e passamos muitos povoados especialmente um de vinte e 

três jornadas por entre uns índios que chamavam Mapuyas, que é uma geração de 

índios bestial e feroz; porque andam nos bosques como manadas de veados, uns 

com os cabelos compridos como mulheres; a sua fala é bárbara e eles mui 

carniceiros; traziam flechas ervadas e dão cabo de um homem no momento. 

(AAPB, V. 6: 28) 
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O termo Mapuya ao qual o jesuíta usa para designar os índios encontrados em sua 

jornada se refere a tapuias ou aimorés que são termos mais de uso político do que étnico 

utilizado pelos tupis para classificar os não falantes de tupi e seus inimigos ancestrais. Esses 

termos foram apropriados pelos europeus. 

Após o reconhecimento e realização de missões volantes, os missionários fundam 

aldeias na Capitania sendo duas as que continuarão até a expulsão dos inacianos pelo diretório 

pombalino na segunda metade do século XVIII: são eles a aldeia Patatiba (atual distrito de 

Vale Verde) e a de São João (atual distrito de Trancoso). Existem notícias de um outro 

aldeamento, o de Santo Amaro, que teria sido destruído por ataques indígenas (ANAIS do 

Arquivo Público da Bahia. vol. 6: 17). Além desses aldeamentos jesuíticos há aldeamentos 

particulares “sendo o aldeamento criado na segunda metade do século XVII na margem 

direita do rio Grande (atual Jequitinhonha) o que possui maior documentação” (CANCELA, 

2012:69-70). 

A grande quantidade de expedições de entradas aos sertões da Capitania como a de 

Francisco Bruzza de Espinosa subindo o rio Buranhém (1553), Sebastião Fernandes Tourinho 

(1572 – 1573), Antônio Dias Adorno (1574), Diogo Martins Cão, que tinha por alcunha “O 

Matante Negro” (1576)
251

 era um fator constante durante os dois primeiros séculos de 

colonização da Capitania e associado a elas, com justificativas diversas sendo a mais usada a 

de busca por metais e pedras preciosas, fariam grande ataques e apresamento de índios do 

sertão. Logo surgem denuncias de escravização ilegal de índios e em decorrência grandes 

conflitos entre colonos ávidos por mão de obra para enriquecer a qualquer custo e 

missionários que representavam um estorvo às pretensões destes.  

Na Capitania de Porto Seguro, no final do século XVI após sérios conflitos os 

inacianos são expulsos. Entre denuncias o governador Gaspar Curado que restringiu o acesso 

dos padres as aldeias atendendo a pressão dos colonos e o provincial da companhia Marçal 

Beliarte que denuncia o governador ao Santo Ofício por impedir a expansão da fé o conflito 

atinge o auge em 1590. Gaspar Curado, denunciado ao Santo Ofício foi preso. Retomando o 

seu posto, “intensificou as medidas que limitavam o acesso dos padres às aldeias indígenas, 

tornando a presença da Companhia de Jesus insustentável em Porto Seguro, cuja retirada foi 

oficializada em 1602” (CANCELA, 2012:70). A saída dos missionários abre espaço a grandes 
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investidas de captura de índios nos sertões decretando-se guerra justa aos Aimorés em 1597. 

Em resposta, os índios promovem violentos ataques à Capitania promovendo um cenário de 

pânico e destruição.  

Seguindo a argumentação de Francisco Cancela, baseado em carta transcrita por 

Serafim Leite, pode-se considerar que o estado de destruição e o clima de medo levaram os 

moradores a clamarem pelo retorno dos missionários. Segundo ele:  

 

Amedrontados, os moradores da Capitania enviaram um requerimento ao 

provincial da Companhia de Jesus no dia 20 de Junho de 1620, no qual 

peticionaram o retorno dos jesuítas a Porto Seguro. Segundo o documento 

transcrito por Serafim Leite, os moradores acreditavam que a presença dos jesuítas 

na Capitania poderia contribuir para apaziguar aos discordes e ainda promover 

grande paz e quietação com os indígenas. Para facilitar o retorno dos padres, as 

autoridades e os colonos se comprometiam em sustentar os jesuítas e garantir o 

direito deles administrarem as aldeias dos índios aliados. (2012, p. 71). 

 

No natal de 1621 os jesuítas retornam a Capitania, fundam uma Residência da 

Companhia de Jesus que recebeu o nome de Casa de São Salvador e “conquistando em 1634 a 

doação de sesmarias para a refundação dos aldeamentos de São João e Espírito Santo, 

localizados nas proximidades da vila de Porto Seguro” (CANCELA, 2012:71-72). Assim, o 

trabalho de colaboração com o projeto colonial a partir da catequese e constituição de índios 

educados e habilitados em ofícios para trabalhar nas demandas da Capitania continuaria. Por 

outro lado, os aldeamentos serviriam de contenção militar aos ataques de índios bravios do 

sertão. Podemos concluir, então, que a “questão indígena” sempre foi imprescindível ao 

avanço do projeto de colonização da Capitania de Porto Seguro.  

Ademais, enxergamos e defendemos a partir da trajetória da Companhia de Jesus na 

Capitania, em contextos específicos, uma possível articulação entre oficiais da Câmara - 

colonos de maior poder e cabedal, principalmente, os envolvidos na atividade extrativista de 

madeira – e jesuítas. Tentaremos expor e discutir mais alguns elementos dessa articulação 

detectados na documentação por nós compulsada sem, entretanto, aprofundar o debate, uma 

vez que por aqui o nosso objetivo é expor a relação conflituosa entre o administrador do pau-

brasil e o Reverendo Superior Mathias Gonzales. 

Tomando esse cenário, a partir do que foi exposto anteriormente, arriscaremos a 

vislumbrar um provável perfil socioeconômico da Capitania. A partir das impressões de 

alguns documentos, parece-nos que a Capitania era formada em grande parte por mamelucos 

ou mesmo índios aliados e livres ligados diretamente a prática de resgates, atividade 

extrativista, pesca, navegação de cabotagem e produção de farinha. Paulo Barbosa, capitão 
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mor nomeado após a restauração bragantina, em carta datada de 1646, faz menção ao número 

de habitantes e seu perfil social:  

 

Nesta terra senhor não há mais de cem moradores pouco mais ou menos e ser gente 

muito pobre e a maior parte filhos da terra gente terrível e indômita que não sabem 

mais lei que a de quero ou não quero. (AHU_ACL_CU_005, Cx.1, D.78). 

 

O capitão, encarregado de enviar três mil quintais de pau-brasil ao reino queixa-se da 

pobreza do lugar e pede mais dinheiro para que se faça a madeira com mais brevidade:  

É necessário que venha dinheiro para eu o comprar ao menos duas partes em 

dinheiro e uma em fazendas tão bem se Vossa Majestade lhe pareser madar-me 

crédito para que se possa passar letras a essa cidade para la se pagarem as pessoas 

que devem o pau alguns as aceitarão e entendo ficará Vossa Majestade melhor 

servido. (AHU_ACL_CU_005, Cx.1, D.78). 
 

É bem provável que o capitão, ávido por recursos, exalte a pobreza e a diminuta 

quantidade de habitantes na Capitania. Dessa forma, certamente, pretenderia aumentar a 

possibilidade de mais recursos para a sua empreitada. Assim sendo, confrontaremos a 

informação do capitão com o trecho de um relatório de um padre Visitador à Capitania datado 

de 1687
252

: 

FREGUESIAS E CAPELAS 

 N. S. da Pena Santa Cruz Santo Antonio de Caravelas 

Fogos 141 47 Não especifica 

Pessoas 

Brancas 
495 285 Não especifica 

Escravos 250 Não especifica Não especifica 

Índios em 

Comunhão 
Não especifica 77 120 

População 

total 
745 362 120 

População total da Capitania 1227 Pessoas 

Fonte: ACMRJ – Série de Visita Pastoral, VP 38b. Notícias do Bispado do Rio de Janeiro, 1687.  

 

Levando em consideração a disparidade das informações, faz-se necessário ponderar. 

Apesar da diferença de quase quarenta anos entre as informações, não achamos muito 

provável o aumento em mais de dez vezes do seu contingente populacional. Em que pese os 
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interesses do capitão, certamente o mesmo omitiu em sua carta o verdadeiro número de 

habitantes. Também não é certo que os números apresentados na tabela acima correspondam à 

realidade. Não obstante, é interessante perceber a discriminação entre escravos e índios em 

comunhão e, entre os escravos, a presença de um número se não tão expressivo, considerável 

e que, certamente, seria de origem indígena derivada de expedições de apresamento em guerra 

justa ou resgates.  

Cortar, beneficiar e carregar três mil quintais de pau-brasil em uma só embarcação 

para envio rápido requeria muitos braços e para isso não se esperaria somente o trabalho dos 

índios aldeados da Capitania. Na mesma carta citada anteriormente, Paulo Barbosa argumenta 

que os padres da Companhia de Jesus atrapalham o trabalho dificultado o acesso a mão de 

obra dos índios das aldeias e até sugere a Vossa Majestade “mandar aqui navios em direitura 

que pode vir por Cachéu ou Cabo Verde e trazerem negros ate a quantidade de quarenta peças 

com que se compre o pau” (AHU_ACL_CU_005, Cx.1, D.78). Mercadoria valiosa e em falta, 

os “negros de guiné” não seriam usados pelo capitão e sim pelos moradores com o objetivo de 

quebrar o domínio jesuítico. Esse detalhe pode nos indicar que o trabalho escravo era 

utilizado e não exclusivamente o dos índios aldeados. Por sua vez, concluímos que os 

moradores envolvidos em tal atividade possuíam escravos “negros da terra”.  

Em um bando lançado pelo capitão em 1645 é possível perceber a grande relevância 

da atividade extrativista na vida da Capitania. Nesse documento, os moradores são obrigados 

a declarar o pau-brasil que possuíam em sítios ou derrubados. Feitos, em sua grande maioria 

no interior, próximo aos rios e em regiões de distâncias consideráveis, o trabalho envolvia não 

só a descoberta, abate das árvores como, principalmente, o beneficiamento e o transporte. 

Todo esse processo gerava custos, necessitava de conhecimento da rede hidroviária e de 

embarcações para o transporte. Na tabela abaixo é possível visualizar as pessoas, o montante 

de madeira em quintais ou número de árvores ainda em pé e a sua localização. 

Nome Localização Quantidade em 

quintais ou árvores 
Gaspar de Oliveira Vidigueira Cachoeiras do Rio Grande 1.000 quintais + 300 

com os padres da 

Companhia de Jesus 

Manoel Lopes com Pedro Serqueira Acima das cachoeiras do Rio 

Grande 

150 quintais 

Simão Barbosa com Antonio Soares Acima das cachoeiras do Rio 

Grande 

100 quintais 

Domingos da Costa com Simão Barbosa Cachoeiras do Rio Grande 140 quintais 

Matheus Alvares Rio do Frade   

Rio da Vila 

100 quintais  

70 árvores 

Manoel de Miranda Barbosa Acima das cachoeiras do Rio 500 árvores 
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Grande 

Antonio Malheiro Pereira Barra do Rio Grande 130 quintais 

Gaspar Borges de Novais Rio desta Vila 500 árvores 

derrubadas + 400 

quintais com 

Domingos Roiz 

Paulo da Fonseca Amorin Rio Grande abaixo das 

cachoeiras 

40 quintais 

Paulo de Siqueira Pé da cachoeira do Rio Grande 100 quintais 

Francisco de Magalhães com Pedro João Rio desta Vila 50 árvores 

Francisco de Magalhães com Antonio 

Ruiz de Faria 

Rio Jucuruçu 15 quintais 

Daranio de Pina Rio desta Vila 40 árvores 

Francisco Gramaxo Rio Grande abaixo das 

cachoeiras 

400 quintais 

Rui Coelho de Pina com Pascoal Falcao 

e Pedro Teixeira 

Rio desta Vila 300 árvores 

Baltazar Luis Rio Grande 100 quintais 

Belchior Gomes Rio Grande  200 quintais 

Diogo Correa de Brito Rio Grande 50 quintais 

Reverendo Mathias Gonzales Rio da Vila 130 quintais 

Amador Penelle Rio da Vila 60 árvores 

Salvador G. Mealhada Rio Grande 250 quintais 

Gaspar Pires Delgado com Agostinho 

Coelho 

Rio da Villa 

Rio Mucuri 

600 árvores + 50 

quintais 

35 árvores 

Pedro Alvares Rio da Vila 57 árvores 

Pedro Serqueira Aldeia do Espírito Santo 200 árvores 

Paulo da Fonseca Amorin Rio de São João na aldeia de 

mesmo nome 

370 árvores com 

ordem do Reverendo 

Superior 

Manoel Gonçalvez da Silveira Aldeia do Espírito Santo 60 quintais 

Domingos Nunes Peixoto e Diogo Luiz Não especifica 200 árvores de pau-

brasil mirim 

Reverendo Mathias Gonzales Rio da Vila 100 árvores 

Fonte: AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 10. D. 1161. 

 

À primeira vista, se levarmos em consideração o número de pessoas que consta na 

carta de Paulo Barbosa, teríamos a grande maioria de pessoas envolvidas na atividade 

extrativista. Outro dado assustador, levando-se em conta o que foi omitido e sendo esse um 

único documento para um único ano – o de 1645 – o volume de pau-brasil extraído das matas 

da Capitania é estarrecedor. A devastação das matas em função da sua exploração comercial 

como demonstra o documento, deixou um grande lastro de destruição levando-se em conta, 

ainda as espécies que devem ter sido cortadas no entorno de onde se extraía o material de 

interesse (pau-brasil) e o método de extração utilizado que poderia ser a partir dos pequenos 

incêndios para o desbaste de folhas e parte não utilizáveis da planta. 
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No mesmo documento, é possível extrair questões, para nós, relevantes no que diz 

respeito ao perfil social e o uso de mão de obra escrava na atividade. Consta no texto:  

 

Saibam quantos este traslado de auto e bando e declarações dos moradores desta 

Villa vivem, ano do nascimento do nosso senhor Jesus Cristo da era de mil e 

seiscentos e quarenta e cinco anos aos cinco dias do mês de junho do dito ano nos 

pouzados de Paulo Barbosa capitão mor e ouvidor administrador  e super tendente 

do pau-brasil por sua majestade que deus guarde, nesta Vila de nossa senhora da 

pena Capitania de porto seguro logo ahy pelo dito administrador e super tendente 

foi mandado a mim escrivão de seu cargo abaixo nomeado escrever um bando por 

ele assinado e que se publicasse na praça e mais lugares  públicos desta dita Vila 

pera que viesse a notícia de todos e que todos viessem manifestar o pau que cada 

qual tivesse feito nos matos ou derrubado por quando ele dito administrador estava  

informado que algumas pessoas levadas da ambição derrubavam os matos grande 

quantidade de arvores as quais depois não podiam beneficiar e se perdiam nos 

matos e outras pessoas proibidas em direito por serem  poderosas (**) simulados 

(****) (*****) e invenções faziam maiores quantidades de pau em que os pobres 

moradores ficavam lesos e por que convém muito ao serviço de sua majestade haver 

igualdade no (pleno) governo e administração dele e que sendo derrube mais 

arvores de pau-brasil que aquelas que comodamente puder fazer a pessoa que o 

derrubar para de tudo haver clareza e se dar a sua majestade verdadeira 

informação. (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 10. D. 1161). 
 

O relato de que pessoas de maior poder e riqueza faziam mais árvores evidencia não 

só o potencial de produzir riqueza com a madeira, mas pode nos deixar uma forte impressão 

de que os que tinham um razoável número de escravos e embarcação é que poderiam 

acumular tanta madeira estocada. 

Pelo volume e valor, podemos imaginar a importância do estoque de madeira para 

algumas pessoas. Temos algumas pistas de quanto era cobrado por quintal extraído na 

Capitania. Tomaremos como base um assento que os oficias da Câmara e moradores fizeram. 

Esse documento é datado de 1624 quando Manuel de Miranda Barbosa, que aparece na tabela 

como detentor de quinhentas árvores, era capitão-mor: 

 

O capitão mor Manoel de Miranda Barbosa e aos moradores juntos se assinar 

sobre o pau-brasil que está feito (*****) se fizer e responder a uma carta do 

provedor mor que trata sobre o preço dele a qual fui dando a Câmara e acordaram 

com o dito capitão mor e oficiais contentaram que o pau-brasil o dariam por preço 

de duas patacas
253

 forras por quem o fizer nas barras dos rios donde quer que se 

fizer nesta Capitania. (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 3. D. 311.). 
 

Levando em consideração os preços e o valor por quintal, teríamos na tabela acima um 

montante considerável em madeiras. Somando-se os três mil quintais embarcados pelo 

capitão-mor Paulo Barbosa e enviado ao reino a soma aproximada daria em torno de 

1:800$000 réis, uma soma considerável à época. 

                                                           
253

 Pataca – moeda de prata ($300 e $320). 
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Nesse caso específico, a carga fora enviada e administrada pela coroa, entretanto, 

geralmente fazia-se um contrato e os detentores dele estariam no direito de controlar a 

extração e venda da madeira para fora do local de origem. Em certo período, a Companhia de 

Jesus já foi detentora do contrato. Isso se deu a poucos anos da chegada de Paulo Barbosa a 

Capitania e é muito provável que a querela entre o capitão-mor e os padres da Companhia, e 

mais especificamente, o Reverendo Superior Mathias Gonzales seja em função do controle da 

atividade. 

Diferentemente da argumentação de José Augusto de Pádua sobre a Igreja católica de 

que a “vontade de construir sociedades fiéis a ela também significava, por definição, uma 

vontade de construir sociedades estáveis de exercer uma ação organizadora permanente” 

(PÁDUA, 2004:81–82) e que esse objetivo “muitas vezes se chocava com a ênfase imediatista 

na exploração econômico-ecológica” (PÁDUA, 2004:82) conferindo um ideal de preservação 

ambiental entre os agentes da Igreja no caso por nós analisado, a evidência maior do conflito 

está em função dos negócios, ou seja, o controle da atividade extrativista na Capitania de 

Porto Seguro estava ligado aos negócios da Companhia de Jesus. Em uma carta de Vossa 

Majestade datada de 1625, o rei de Portugal e Espanha concede o privilégio da extração de 

pau-brasil à Companhia de Jesus e argumentava: 

 

Hasse me representado que para evitar os inconvenientes e descaminhos que se 

fazem no corte do pau-brasil até se embarcar para esse reino, seria conveniente 

encomendar aos religiosos da Companhia de Jesus o corte do dito pau, e o carreto e 

guarda dele até se embarcar nos navios que o trazem, e que não haveria 

inconveniente em se encarregarem desta matéria visto ser devido a boa 

conservação das matas e bem comum daquele estado e melhor tratamento dos 

índios que tem a seu cargo. (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 3. D. 348.). 
 

O contexto que inicia-se com as invasões holandesas na Bahia (1624), em Pernambuco 

(1630–1654) e a restauração bragantina em Portugal assinala uma mudança de tratamento da 

Coroa e governo-geral com os negócios da Companhia de Jesus. Essa mudança provoca 

reflexos na Capitania de Porto Seguro. Segundo Raymundo Faoro: 

A frouxa disciplina da união dos reinos, sob a hegemonia da Espanha, cede ao 

império dos interesses da Coroa, vitalizada com a recém-instituída dinastia de 

Bragança. A expectativa dos americanos, que ajudaram rijamente a restauração, 

seria no sentido de maiores franquias locais. O movimento contrário é o que 

prevalece, com a absorção dos heróis da resistência aos holandeses no estamento 

português, esquecidos os serviços à reconquista. Inaugura-se, a partir deste 

momento, pelas mãos aparentemente ingratas de D. João IV (1640 – 1656), a 

centralização repressiva, que o regime das minas, na virada do século, iria 

consolidar, ferreamente. (FAORO, 2004:150). 
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Apesar de não necessariamente tão radical, há o uso característico da “divisão de 

tarefas entre a Coroa e os vassalos” (RICUPERO, 2009:21). Sendo assim, era comum a 

distribuição de cargos públicos como recompensa aos serviços de seus vassalos. O capitão 

Paulo Barbosa, que serviu em Alcácer, é nomeado capitão-mor de Sergipe Del Rey. A sua 

vinda a Capitania de porto Seguro está condicionada, como principal fator, à sua atuação 

junto à Sergipe, seu trabalho de conquista dos índios e o domínio da língua, necessário para o 

trato do pau-brasil. A decisão dá a Paulo Barbosa o cargo em disputa com Nicolau Botelho 

que perde, pois: 

[...] não tem a experiência que é necessária para ser capitão de mar e guerra deste 

navio nem noticiadas partes do Brasil a que não tem ido, e modo como se há de 

haver com o gentio para boa administração do pau como tem o superintendente 

Paulo Barbosa por saber a língua do gentio, e haver lidado com ela por muitos 

anos, e haver servido de capitão-mor na cidade de Sergipe que são as 

considerações porque esse conselho o nomeou. (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 9. D. 

1082). 

 

Na América portuguesa, as guerras holandesas e a restauração geram uma série de 

ônus à Fazenda Real e esse elemento, provavelmente, levou uma ofensiva aos negócios da 

Companhia de Jesus. Nesse caso, a constatação do poder econômico da Companhia e a 

tentativa da redução de privilégios econômicos como isenções de donativos, são evidenciados 

numa carta do então governador-geral Antonio Telles da Silva para que os direitos do “pau-

brasil que por permissão de Vossa Majestade tiram os padres da Companhia se paguem nesta 

praça porque senão poderá sustentar coma s poucas rendas que tem e os extraordinários gastos 

que fazem (AHU_ACL_CU 005_02 Cx. 9. D. 1002). 

Para tanto, Paulo Barbosa segue para tomar conta dos negócios da Coroa na Capitania 

e isso implica quebrar o domínio da mão de obra exercida pelos jesuítas. O confronto se dará 

entre o representante da Coroa e os jesuítas e demonstrará uma possível articulação local entre 

missionários e oficiais da Câmara. Na linha de frente de confronto está o Reverendo Superior 

Mathias Gonzales que em petição pede que o repreenda:  

 

Diz o padre provincial da Companhia de Jesus da Província do Brasil, que Paulo 

Barbosa capitão-mor da vila de Porto Seguro da mesma província se tem mostrado 

inimigo dos religiosos da companhia dizendo contra eles muitas afrontas em 

lugares públicos e secretos chamando-lhe sismáticos, dizendo que os sujeitos q a 

religião mandava naquela vila e a outras vilas pequenas eram velhacos 

amancebados com outros defeitos, e que estavam muito mal quistos no Brasil, e com 

V.Magde e quanto mais cedo os havia V.Mgde. mandar excluir deste reino, e da dita 

província e que alteravam os índios das aldeias, e que ele lhas havia de tirar, 

persuadindo aos (maiores) da dita vila que os deitassem fora e que ele era melhor 

lingua para os índios que os padres da companhia e que os padres aconselhavam os 

homens que não vendessem o pau que V.Mgde. mandava fazer. (AHU_ACL_CU 

005_02 Cx.10 . D. 1136). 
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Esse processo alcançará o seu ápice com a prisão de oficiais e posteriormente com a 

prisão do próprio capitão-mor que foi enviado pelos oficiais a Capitania da Bahia. 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo de sua permanência na América portuguesa, a Companhia de Jesus pôde 

vivenciar vários contextos que favoreciam articulações diversas inclusive com os colonos. 

Como observa Thompson, a experiência histórica associada aos contextos releva processos 

históricos de forma mais fiel do que o caminho inverso, ou seja, a construção de quadros 

teóricos essencialistas distorce e até mesmo oculta possibilidades diversas de análise a partir 

da ação real dos sujeitos. Assim: 

 
Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro desse termo – não 

como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como pessoas que experimentam 

suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e 

como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e 

cultura [...] das mais complexas maneiras (sim, ‘relativamente autônomas’) e em 

seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. (THOMPSON, 

1981:182-183). 

 

Na Capitania de Porto Seguro, a série de ataques promovidos pelos índios destruiu 

uma série de vilas provocando uma grande ruína e, a partir desse contexto, a presença jesuíta 

foi muito valorizada sendo a eles atribuídos o retorno, a manutenção da paz na Capitania e, 

inversamente, comprova um arranjo entre jesuítas e oficiais da Câmara. 
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As trabalhadoras domésticas em Curralinho-Ba: indícios da conquista de espaço de 

autonomia e liberdade nos últimos anos da escravidão, 1871-1888 

 

ANTONIO TADEU SANTOS BARBOSA

 

 

Na Bahia das últimas décadas do século XIX, quando o regime escravista se 

encontrava em franco declínio, os cativos continuavam a ser importante fonte de trabalho nos 

engenhos e fazendas de muitos municípios, principalmente dos situados no Recôncavo 

Baiano. Como pontuou Barickman (2003), essa região tornou-se um dos últimos redutos, no 

Brasil, com considerável número de cativos nas proximidades do término da escravidão.  

 Entretanto, nesse mesmo Recôncavo Baiano, existiram distritos e vilas que, 

apesar de ainda fazer uso da mão de obra cativa, o trabalho livre passou a ser importante meio 

de absorção das atividades desenvolvidas nas pequenas e médias propriedades, 

preponderantes nas áreas mais afastadas dos grandes engenhos de cana de açúcar da região. 

(BARBOSA, 2012)    

É diante desse contexto que visualizamos Curralinho
254

, atual Castro Alves-BA, nas 

últimas décadas do século XIX. Apesar de ser uma localidade com característica 

predominantemente rural, havia um arraial com algumas ruas formadas e, no centro da vila, 

aos sábados, acontecia uma feira que, segundo relato de viajantes, era movimentada e se podia 

encontrar tudo. (AGUIAR, 1979)  

Tanto no meio rural quanto no meio urbano, que na maioria das vezes torna-se quase 

impossível distinguir do rural, sujeitos de diferentes condições jurídicas – escravos, forros, 

libertos e livres – estiveram presentes no cotidiano, tecendo relações de amizade, 

solidariedade e trabalho.
255

  

Dos 62 inventários levantados no Arquivo do Fórum de Castro Alves e no Arquivo 

Público do Estado Bahia (APEB), em 32 deles encontramos cativos sendo avaliados como 

bens semovente ou classificados na lista de matrícula, que foram encontradas anexadas nos 

inventários pesquisados, posteriores ao ano de 1872.  

                                                           

 Mestrando em História Regional e Local – UNEB. 

254
 Em alguns momentos, iremos usar apenas a denominação Curralinho, pois, circunscrito no recorte temporal, 

essa localidade passa por modificações enquanto unidade administrativa: freguesia e vila. Vejamos: em 1873, 

Curralinho é elevada a freguesia. Em 1880, por lei provincial de n° 1987, de 26 de junho, foi elevada a categoria 

de vila, desmembrada de Cachoeira e instalada em 11 de janeiro de 1883. (TEIXEIRA, 1990)  
255

 Isso ficou evidente em vários processos crimes analisados para a escrita da dissertação. Em muitos 

inventários é também destacado como bens de raiz pequenas e médias propriedades nos arrabaldes de 

Curralinho. 
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Fonte já trabalhada por muitos historiadores que se dedicam ao estudo da escravidão 

(SLENES, 2011; FRAGA FILHO, 2006; ROCHA, 2004), a lista de matrícula trás indícios do 

perfil dos cativos, como cor, idade, filiação, naturalidade, aptidão para o trabalho e profissão. 

Dessa forma, o objetivo do artigo é analisar as listas de matrículas, os autos de avaliação dos 

bens dos inventariados, as listas de dívidas e demais partes integrantes dos inventários que 

aparecem nomes de cativas, e de suas filhas, que exerciam serviço doméstico. Assim, 

conseguiremos ter ideia dos resquícios do cotidiano experienciado por essas mulheres, bem 

como dos seus locais de trabalho e moradia.   

Foi pensando em refletir sobre a importância das relações de trabalho no mundo 

escravo para a luta por conquista de espaço de autonomia e liberdade, que decidimos nos 

deter na análise das trabalhadoras doméstica em Curralinho. Contudo, sabemos que elas não 

eram maioria entre a população cativa encontrada nos inventários. Vejamos a tabela abaixo:  

Tabela I 

Profissão exercida pelos cativos encontrados nos inventários. Curralinho-BA, 1871-1888 

Profissão 

1871-1880   

Masc Fem Ileg Total (%) 

Lavoura 44 44 5 93 (49,5%) 

Agrícola 15 16   31 (16,5%) 

Serv. Doméstico   13   13 (7,0%) 

Cozinheira   1   1 (0,5%) 

Pedreiro 1     1 (0,5%) 

Vaqueiro 2     2 (1,0%) 

Ferreiro 1     1 (0,5%) 

Sapateiro 1     1 (0,5%) 

Nenhuma 18 25 2 45 (24,0%) 

Total 82 99 7 188 (100%) 

Fonte: Inventários de Curralinho-BA. In: Arquivo do Forum de Castro Alves-BA (AFCA), Estante da 

Vara Cível; Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Núcleo: Tribunal da Relação. Série: inventários.  
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Dos 188 cativos encontrados nos inventários de Curralinho, 93 foram classificados 

como lavoura, o que equivale a 49,5% do total dos trabalhadores. Pode-se, também, observar 

que existe uma igualdade do número de trabalhadores do sexo masculino e feminino que 

exerciam esse tipo de atividade. Os agrícolas aparecem em segundo lugar, com 31 

trabalhadores, representando o percentual de 16,0%. Apesar de não ter existido igualdade 

entre os homens e mulheres que exercem essa atividade, percebe-se o equilíbrio entre os 

sexos.  

Se pensarmos os lavouras e agrícolas numa única categoria, pois eram trabalhadores 

que exerciam atividade com o manejo da terra, eles representariam 66% dos trabalhadores, 

maioria expressiva dos cativos que exerciam atividades nessa categoria. A julgar por essa 

amostra, percebe-se que Curralinho era uma área, como dito anteriormente, com característica 

rural e que, mesmo diante da desestruturação do escravismo, continuava a fazer considerável 

uso do trabalho escravo nas pequenas e médias propriedades.  

Na terceira colocação aparecem as trabalhadoras do serviço doméstico. Foram 13 ao 

todo e representam um percentual de 7,0%, além de 1 cozinheira, atividade especializada nos 

serviços domésticos, que equivale a 0,5% do total de cativos.  

O quesito nenhuma fora formado, em sua maioria, por crianças abaixo de dez anos de 

idade e que não tinham, segundo a lista de matrícula, aptidão para trabalho. Ao todo foram 45 

crianças nessa situação, o que representa o percentual de 24,0%. Nesse momento, não iremos 

problematizar os percentuais dos lavouras, agrícolas e dos outros trabalhadores que aparecem 

na tabela, como vaqueiro, pedreiro, sapateiro e ferreiro, pois a intenção, nesse trabalho, é 

observar apenas as trabalhadoras domésticas. Em apenas um caso, como veremos adiante, 

faremos comparação entre o caso do vaqueiro Albino, que conseguiu alforriar-se antes da 

constituição do inventário do seu falecido senhor, com o da doméstica Bernardina. É o que 

veremos adiante.  

 

Trabalhadoras domésticas: autonomia e liberdade 

 

Como foi visto acima, mulheres que exerciam serviço doméstico aparecem com 

frequência regular nos inventários e estão apenas em menor quantidade que lavouras e 

agrícolas. Em todas as fontes analisadas para Curralinho, não encontramos homens exercendo 

esse tipo de atividade, apenas pessoas do sexo feminino (Ver tabela I).  
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Entre as cativas de Firmino da Fonseca Rocha Medrado, falecido no ano de 1875, 

apenas uma, dos 74 cativos (as), fora classificada exercendo serviço doméstico. Chamava-se 

Bernardina, parda, de 13 anos de idade, natural de Cruz das Almas, filiação desconhecida.
256

 

A situação na qual Bernardina aparece na fonte é semelhante com a do vaqueiro 

Albino. O nome de ambos apenas aparece na lista de matrícula do ano de 1872, não sendo, 

dessa forma, avaliada em inventário no ano de 1875. Entretanto, ao contrário do ocorrido com 

Bernardina, as evidências demonstram que Albino conseguiu conquistar a liberdade antes da 

constituição do inventário, pois a inventariante, Ana da Rocha Medrado, declarou que ele 

tinha sido alforriado pelo valor de 1:000$00 (Um conto de reis).  

Segundo Kátia Lorena Novais Almeida (2006), cativas que exerciam serviço 

doméstico estavam mais próximas da família dos senhores, principalmente se tratando das 

relações escravas no mundo rural. Levando em consideração a reflexão de Almeida (2006), 

percebe-se, no entanto, que comparadas às relações escravistas dos grandes centros urbanos 

como Salvador e Rio de Janeiro, cativas domésticas como Bernardina estavam mais 

dependente às normas senhorias dos proprietários que residiam nas fazendas.  

A casa na qual moravam os familiares de Firmino da Fonseca Rocha Medrado era o 

local de trabalho de Bernardina. Ali, poderia exercer vários tipos de atividades, desde a 

limpeza até a preparação dos alimentos.  

Deve-se levar em consideração que quando fora listada, tinha apenas 13 anos de idade. 

Assim, mesmo classificada como de serviço doméstico, possivelmente exercia atividades 

leves na casa do casal Medrado. Entretanto, ficaremos sem saber se fora alforriada pela 

inventariante ou conseguira conquistar a liberdade comprando a alforria entre os anos de 1872 

e 1876, datas limites entre a lista de matrícula e os autos de avaliação. Porém é possível 

imaginar que o caminho para a autonomia e a possível conquista da liberdade de Bernardina 

fora trilhado em meio ao ambiente familiar dos Medrados.      

Noutra região brasileira, uma pesquisa relatou que a forma de alforriar podia depender 

do sexo do proprietário. Observou-se, dessa forma, que as mulheres alforriavam mais escravas 

e de forma gratuita e incondicional, estando inseridas nesse grupo as trabalhoras domésticas 

(ASSUNÇÃO, 2006).  

Algo sugestivo para pensarmos na possibilidade de Bernardina ter sido alforriada 

gratuitamente pela inventariante, Ana de Jesus Novaes Rocha. Porém, deve-se levar em conta 

que, para além da ideia de Bernardina lidar no momento da tramitação do inventário com uma 
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inventariante mulher, poderia ganhar maior peso a relação estabelecida entre escrava e 

senhora no ambiente doméstico, espaço de autonomia conquistado pela cativa devido a sua 

ocupação, profissão. Assim, a função exercida por Bernardina fora fundamental para a 

conquista da sua liberdade.  

Também buscando refletir sobre as possibilidade da alforria entre as cativas 

domésticas, em Rio de Contas-BA, Kátia Lorena Novais Almeida disse que  

 

Outra hipótese é de a mulher, sobretudo a brasileira, contar com maiores 

possibilidades de estabelecer relacionamentos com sua senhora e senhores, que 

facilitaram a obtenção da alforria. Esses laços poderiam decorrer tanto das 

ocupações por elas exercidas como domésticas, amas de leites e mucamas, quanto 

de relações sexuais mantidas com os senhores. As alforrias tendiam a beneficiar 

mais as cativas que conviviam com a família senhorial, em detrimento daquelas que 

trabalhavam nas roças [...] (ALMEIDA, 2006:151)  

 

Penso que apenas o fato de ter sido mulher não facilitava a obtenção da carta de 

alforria, devido a possibilidade que esta tinha de estabelecer relacionamentos com seus 

senhores(as), como dito por Almeida (2006) como hipótese. Para além da ideia de mulher, os 

sujeitos históricos eram vistos, pensando sob o ponto de vista da moral senhorial, como 

escravos(as), independente do sexo. Portanto, entendo que a atividade exercida, 

estrategicamente desenvolvida dentro do ambiente doméstico pelos(as) escravizados(as), 

tornara-se peça importante para a conquista da carta de alforria devido a uma série de 

questões que partem, inicialmente, do esforço individual, por parte do cativo, em aprender 

determinados ofícios que lhes davam maior autonomia dentro das relações escravistas.  

Partindo dessa perspectiva e tendo ideia dos limites impostos pelos senhores para a 

especialização do cativo numa determinada profissão, se é que existia limite, pois a 

especialização poderia ser rentosa, uma vez que o profissional especializado era mais 

valorizado no mercado escravista, aprender uma profissão ou se especializar numa única 

atividade poderia ser uma estratégia usada pelos escravizados para a conquista da liberdade.   

Apesar de nos inventário de Curralinho ter encontrado apenas mulheres exercendo 

serviços domésticos, penso que pesava mais na aquisição da conquista da liberdade o fato do 

cativo(a) exercer uma atividade especializada –  no caso em estudo, o trabalho doméstico – do 

que o fato de ser do sexo masculino ou feminino. Entretanto, a pretensão não é engessar a 

análise proposta, visualizando a conquista da liberdade como opção única do cativo. Por isso 

que está colocado, também, a conquista de espaços de autonomia.  

Em muitas ocasiões, seria interessante para o cativo a conquista da mobilidade para 

além do ambiente de mando; o direito de poder construir uma casa de morada para sua família 
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ou conseguir uma parcela de terra para o cultivo próprio e, em caso de venda, a negociação 

com um senhor que resida próximo do local onde já havia criado redes de amizade e 

solidariedade. Assim, a conquista de espaço de autonomia – e o aprendizado de uma profissão 

tenderia a pesar para tanto – tornou-se um, dentre outros caminhos, para a liberdade. Vejamos 

alguns exemplos.  

O capitão Egídio da Rocha Medrado, morador na fazenda Cruz dos Menezes, 

Freguesia do Curralinho, listou na matrícula do ano de 1872 duas cativas que cuidavam dos 

afazeres domésticos. Elisa, parda, 17 anos de idade, filha natural de Balbina, capaz de todo 

trabalho, serviço doméstico. A outra chamava-se Bibiana, preta, 36 anos de idade, casada, 

trabalho leve, “cosinheira”. Assim como Bernardina, ambas as cativas, Elisa e Bibiana, não 

foram avaliadas em inventário no ano da morte de Egídio Medrado, em 1875. Porém Emília, 

cabra, vinte e cinco anos de idade, solteira, serviço doméstico, aparece como substituta, pois 

seu nome encontra-se apenas no autos de avaliação. Sabe-se, através de carta anexada pela 

mais recente inventariante do falecido senhor, que Emília conseguira conquistar a 

liberdade.
257

   

Analisando o inventário do capitão José Rufino Eloy, encontramos o nome da africana 

Felicidade na lista de matricula do ano de 1872. Conseguira a alforria entre este ano e o de 

1885, data de falecimento de Eloy e, por sua vez, da constituição do inventário. Através de 

documento anexado por Tranquilino Nogueira provando que o inventariado era devedor de 

um empréstimo e, como garantia, hipotecara alguns dos seus bens, ficamos sabendo que 

Felicidade fora hipotecada e estava sendo cobrada como parte do valor da dívida. Como já era 

forra, o hipotecário exigira o produto – dinheiro – da alforria da cativa.
258

  

Situações como essas são elucidadoras das experiências pelas quais as escravas 

Bernardina, Elisa e Bibiana, possivelmente viveram entre o período da matricula e da morte 

de Egídio Medrado. É valido lembrar que as situações discorridas não restringem outras 

possibilidades, como a concessão da alforria condicional ou gratuita, assim como a compra da 

liberdade através do fundo de emancipação ou pelo depósito do pecúlio em juízo. Entretanto, 

o que podemos afirmar é que, de alguma forma ou sob alguma circunstância, saíram do julgo 

da escravidão e conquistaram a liberdade. Caso tenham conseguido a alforria, a proximidade 

com os senhores devido a atividade de doméstica e cozinheira, deve ter contribuído para 

conquistarem a liberdade.  
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Diferente de Bernardina, Elisa e Bibiana, outras cativas domésticas continuaram 

vivendo sob o regime escravo, não conseguindo, dessa forma, a conquista da liberdade em 

meio a tramitação do inventário. Quando fora avaliada no ano de 1871, a cabra Antonia, 

cativa do falecido João Joaquim de Faria, moradora no arraial do Curralinho, estava com 

trinta anos presumíveis, era natural da Freguesia do Rozário e serviço doméstico. Tinha um 

filho chamado Luis, descrito como crioulinho, de seis anos de idade, natural da Freguesia da 

Muritiba. Além de Antonia, outra cativa fora avaliada como de serviço doméstico. Chamava-

se Maria, crioula, de quarenta anos de idade presumíveis, solteira, natural da Freguesia de 

Santo Antonio de Jesus.
259

 

 O senhor das escravas era dono de casa comercial no Curralinho, em sociedade com 

Clemente Evangelista de Castro Tanajura. Possuía uma casa térrea situada na mesma vila, 

coberta de telhas, com duas portas e quatro janelas de frente, sala de jantar e cozinha. Tinha 

também um sítio, denominado Tanque do Matto, distante duas léguas da Vila do Curralinho. 

Ali foi avaliada a casa de morada da fazenda e a casa do vaqueiro; uma manga em bom 

estado; três currais de madeira de boa qualidade; dois tanques; sessenta pés de laranjeira, 

novos; um carro usado; duzentas e cinquenta e seis rezes de criar e quatro cavalos de campo. 

Outros bens foram avaliados na Fazenda denominada Paúl, localizada na freguesia do Rosário 

do Orobó, Termo do Camisão, entre eles encontram-se cavalos, cabras, ovelhas e gados.
260

   

Como João Joaquim de Faria não dispunha de cativos que exerciam serviço de lavoura e 

a atividade de vaqueiro, é provável que estivesse contratando trabalhadores livres para cuidar 

das criações e plantação da sua propriedade.  

Já Antonia e Maria estavam responsáveis pelos afazeres domésticos no ambiente 

familiar da residência de João Joaquim de Faria, situada na Vila do Curralinho. 

Provavelmente cuidavam também dos filhos menores do casal, fato que parece refletir no 

momento da divisão dos bens entre os herdeiros.  

Nos autos de partilha dos bens, nota-se que Antonia não conseguira conquistar a 

liberdade. Quanto à Maria, ficaremos diante de um impasse. Todas as duas escravas 

aparecem, inclusive o crioulinho Luiz, distribuídas nos quinhões dos filhos herdeiros do 

inventariado. A escrava Antonia e seu filho Luiz foram herdados pelo menor Antonio. Maria, 

ou fora vendida ou conquistou a sua liberdade através do pagamento de sua avaliação, pois o 
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seu valor fora divido em três partes, passadas para os demais filhos menores de João Joaquim 

de Faria.
261

 

 Em fevereiro de 1888, outra cativa chamada Esperança, 21 anos de idade, moradora na 

Vila do Curralinho, fora avaliada no inventário do funileiro José Vieira Lima. Analisando a 

lista de matrícula do ano de 1872 do referido senhor, encontramos o nome de duas cativas que 

exerciam serviço doméstico, sendo que uma delas, Lourença, de vinte e cinco anos de idade, 

era a mãe de Esperança.
262

 

Nota-se que, na ocasião da matrícula obrigatória, Esperança tinha seis anos de idade e 

parece ter sido uma criança que ficava doente com facilidade. Na lista de dívidas, anexada em 

inventário, contraídas com o farmacêutico Joaquim Freire Monteiro, alguns medicamentos, 

como purgante, porções, caixas de pílulas e linhaças, foram comprados para Esperança entre 

os anos de 1878 e 1879. A outra cativa doméstica listada na matrícula obrigatória no ano de 

1872, chamava-se Felicidade, solteira, cor preta, africana, 40 anos de idade.
263

  

Anteriormente, descrevemos o nome de uma africana, pertencente a José Rufino Eloy, 

que também se chamava Felicidade, solteira, cor preta, serviço doméstico e com 40 anos de 

idade em 1872. Analisando os bens de João de Lima e Rufino Eloy, percebe-se que ambos 

tinham casas na Vila de Curralinho e em logradouros vizinhos. O primeiro na Praça São José 

e o segundo na Praça Castro Alves. Em ambas as listas de matrícula dos supracitados 

senhores, nota-se que listaram seus cativos na coletoria de Cachoeira em datas próximas. 

Lima fora o primeiro. Em 12 de junho de 1872 matriculou os seus escravizados para, menos 

de três meses depois, em 20 de agosto do mesmo ano, Eloy matricular os seus cativos.
264

  

Se não for apenas uma coincidência de nomes, idades, naturalidades e profissões entre 

duas cativas que moravam próximas uma da outra, Lima vendera a africana Felicidade para 

Eloy entre as datas limites das matrículas obrigatórias. Na medida em que cruzamos as 

informações encontradas nas fontes, outro fato passou a nos chamar atenção. Na lista de 

Matrícula de Lima, a africana Felicidade aparece sem filhos. Já na lista de matrícula de Eloy, 

junto com Felicidade, são listados também os seus três filhos, sendo que o mais novo tinha 

três anos de idade e nascera em 1869, ano a partir do qual tornara proibido a separação de 

marido e mulher, bem como dos filhos escravos menores de quinze anos. (COSTA, 1998) 
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Pensando dessa perspectiva, antes da realização da venda da africana para Eloy, 

Felicidade estava separada dos seus filhos, pois estava sob o domínio de Lima, porém toda a 

família escrava morando em casas separadas situada na Vila de Curralinho. Se tudo não 

passou de mera coincidência e Felicidade tivesse sido, de fato, vendida para Eloy, fora uma 

estratégia muito bem arquitetada pela africana para manter a sua família unida.  

Apesar de continuarem sob o julgo da escravidão, a africana Felicidade conseguira a 

permanência num espaço onde poderia manter relação de maior proximidade com seus filhos. 

Entretanto, se assim aconteceu, ficaremos sem saber o que levou mãe e filhos a separarem-se 

antes da realização da venda de Felicidade. Dívidas entre Lima e Eloy? Ou será que eles 

tinham partes da mesma escrava?    

Quanto a Leopoldina, crioula, de doze anos de idade, solteira e natural de São Fellipe, 

não sabemos se continuara, ou não, sendo escravizada após o encerramento do inventário de 

Pedro de Souza pitanga no ano de 1873, pois a inventariante não compareceu em Juízo para 

iniciar o autos de partilha.
265

  

As últimas informações encontradas no inventário referem-se a um pedido de 

reavaliação dos bens com a finalidade de serem arrematados para o pagamento das despesas 

judiciais. Entretanto, analisando os bens de raiz do inventariado, é possível ter ideia das 

atividades exercida pela Leopoldina. Comparado ao senhor de Antonia e Maria, o proprietário 

da cativa poderia ser classificado como uma pessoa destituída de bens patrimoniais.
266

  

Foram avaliados como bens de raiz um armazém, situado nos fundos da casa de morar 

de aluguel; uma taxa de ferro com assentos, no mesmo armazém, cuja taxa serve para cozer 

sebo de carne. Apesar da pouca idade, é possível que Leopoldina ajudasse Pedro de Souza 

Pitanga no cozimento do sebo de carne para a fabricação de sabão.
267

 Além disso, era 

necessário vender o produto fabricado. Seria Leopoldina, junto com os filhos menores de 

Pedro Pitanga, os responsáveis pela venda ou entrega do sabão pelas ruas da Vila do 

Curralinho? Ou apenas ajudava a mulher de Pedro Pitanga nos afazeres domésticos na casa 

alugada?  

Na Freguesia de Santo Antonio do Argoim, Vila do Curralinho, encontramos outras 

duas cativas que, segundo a lista de matrícula, no ano de 1872, exerciam serviço doméstico. 

Lourença e Benedicta foram classificadas como solteiras, naturais do Camisão, filhas de 

Maria, aptas para qualquer trabalho e domésticas. Tinham, respectivamente, dez e oito anos 
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de idades, sendo que a primeira fora classificada como de cor preta e segunda como de cor 

cabra. A mãe das cativas fora classificada como agrícola e tinha trinta anos. Analisando o 

autos de avaliação dos bens de Antonia Felismina de Jesus, proprietária das cativas, percebe-

se que Lourença fora a única escravizada que continuava sob o domínio da senhora no ano de 

1883. Havia dado luz à três filhos ingênuos nos anos de 1879, 1880 e 1882.
268

  

Uma curiosidade aparece em meio ao cruzamento das informações encontradas no 

inventário de Maria Felismina de Jesus. Nas três ocasiões em que registrou o nascimento dos 

seus filhos na igreja católica, Lourença fora classificada como Lavoura e não como 

doméstica. No ano de 1872, Maria, mãe de Lourença, era a única cativa descrita como 

agrícola. Como o nome de Maria e Benedicta não aparecem nos autos de avaliação do ano de 

1883, a sua filha Lourença certamente a substituiu no exercício das atividades agrícolas.
269

  

Além disso, provavelmente Maria Felismina de Jesus não conseguiria levantar 

dinheiro para a compra de um escravo que exercesse a mesma atividade da mãe de Lourença, 

pois não tinha recursos para tanto.  

Na avaliação dos seus bens no ano de 1883, a cativa Lourença era o patrimônio mais 

valioso obtido pela inventariada. Foram avaliados sessenta cabeças de cabra, por 120$000; 

trinta cabeças de ovelha, por 60$000; uma mula crioula nova, viajeira, por 120$000; uma 

canôa velha, arruinada, por 40$000; um oratório, com duas imagens, por 10$000; uma de 

jantar, velha, lastro de vinhático, por 10$000; uma casa térrea, coberta de telhas, com a terça 

apenas fixada, em terreno comum da Fazenda Masanga, por 80$000 e a escrava Lourença, por 

300$000. O Seu monte-mór líquido, totalizou apenas 720$000.
270

  

Comparando esse valor com o de uma cativa em idade produtiva que exercia atividade 

agrícola nas últimas décadas da escravidão, a exemplo do valor da própria escrava Lourença, 

Maria Felismina de Jesus teria que se desfazer de quase todos os seus bens para adquirir uma 

cativa através da compra. Entretanto, percebe-se que a atividade agrícola não era prioridade 

para a inventariada, pois os seus pequenos investimentos voltavam-se para a criação de rezes. 

Se havia algum tipo de plantação na fazenda Massanga que lhe pertencesse, era para a própria 

subsistência, sendo, dessa forma, tão insignificante para os avaliadores a ponto de não ser 

citada e contabilizada em inventário.  
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A julgar pelo número de cativos que Maria Felismina de Jesus possuía no ano de 1883 

– apenas Lourença –, é provável que labutava junto com a cativa e seus filhos. Assim como 

sua casa estava situada em terreno comum, sinal que existia pessoas residindo em outras casas 

na propriedade, poderia ter também pequenas plantações junto com outros sujeitos de 

condições jurídicas diferente, como a própria mãe e irmã de Lourença, suas ex cativas.   

O Rio Paraguaçu passa pelas proximidades da Freguesia de Santo Antonio do Argoim 

e parece que entrecortava a fazenda Massanga, pois entre os seus bens fora avaliada uma 

Canôa velha. Ficaremos sem saber se Lourença também se dedicava à pesca. Porém, pelos 

bens registrados no inventário, percebe-se que não poderia se dar ao luxo de dedicar-se apenas 

a um tipo de atividade.  

Apesar de ser classificada como do serviço de lavoura no registro de nascimento dos 

seus filhos, morava numa propriedade com múltiplas características de trabalho. Assim como 

a crioula Maria, cativas de João Joaquim de Faria, sabe-se que a africana Lourença, ou fora 

vendida ou conseguira conquistar a liberdade em meio a tramitação do inventário. Nos autos 

de partilha o seu valor fora dividido entre os filhos herdeiros da inventariada.
271

  

As domésticas Antonia, Marcelina e Rita, propriedades de Antonio Bento Rodrigues, 

moradoras na Fazenda Gameleira, Freguesia de Santo Antonio do Argoim, aparecem entre os 

cativos listados na matrícula do ano de 1872. Antonia e Marcelina foram classificadas como 

solteiras, quarenta e três anos de idade, sendo que a primeira era de cor preta e a segunda de 

cor cabra. Assim como Marcelina, Rita também fora classificada como de cor cabra, solteira, 

porém com menos idade que as companheiras de cativeiro. Tinha vinte e oito anos de idade e 

dois filhos ingênuos que lhe acompanhava, Brízida e Thomáz. Entre as três cativas, apenas o 

nome de Antonia não aparece nos autos de avaliação do inventário de Antonio Bento 

Rodrigues, no ano de 1882.
272

  

Situação semelhante foi a de Bernardina, Elisa e Bibiana, como discutido 

anteriormente. Seus nomes somem das fontes sem deixar nenhum indício ou sinal. Se não 

morreram ou não foram vendidas pelos seus senhores, a conquista da liberdade – condicional, 

gratuita ou comprada através do pecúlio – seria um entre outros prováveis caminhos trilhados 

pelas cativas. A fuga poderia também surgir como possibilidade de livrar-se do cativeiro. 

Sabe-se que Rita e Marcelina continuaram sob o julgo da escravidão, pois nos autos de 
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partilhas dos bens do falecido senhor seus nomes aparecem como herança da viúva 

inventariante.
273

  

 Percebe-se, no entanto, que as trabalhadoras domésticas experienciaram 

situações diversas e diferenciadas no cotidiano, as quais, em alguns casos, se constituíam em 

projetos familiares. Como foi explicitado anteriormente, nem sempre a conquista da liberdade 

era a única finalidade das escravizadas, pois, em alguns momentos, a conquista de espaços de 

autonomia tornara-se importante condição para estarem próximos dos seus filhos, assim como 

a possibilidade de manter uma relação de proximidade com os senhores dentro do ambiente 

doméstico. Portanto, o fato de aprenderem uma profissão, como o serviço doméstico, acabou 

contribuindo para que algumas cativas, em Curralinho, conseguissem conquistar direitos, 

espaços de autonomia e a aquisição da carta de alforria. 
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Tensões, conflitos e sobrevivência fora dos engenhos do Recôncavo baiano 

no pós-abolição (1887-1910). 

 

 

 

Deyse Lima

 

 

Sabemos que o fim da escravidão desencadeou transformações decisivas e 

irreversíveis nas relações cotidianas nos engenhos do Recôncavo. De acordo com Fraga Filho, 

“em todos os locais onde existiu escravidão seu final foi marcado por tensões sociais agudas, 

desentranhando antigas demandas e, ao mesmo tempo, forjando novos significados e 

expectativas de liberdade” (FRAGA Filho, 2006, p. 26). Houve desemprego e a escassez e 

carestia dos alimentos, especialmente da farinha de mandioca, fez com que muitos ex-

escravos convivessem com a fome e a miséria. Tais circunstâncias, certamente, constituir-se-

iam em um dos mecanismos de canalização desses negros ao centro do crime. 

Acredita-se que a fome tenha sido um dos fatores que  contribuíram para intensificar o 

número de conflitos, inclusive entre os próprios ex-escravos, a exemplo do pardo Severiano 

José de Moura que assassinou seu próprio irmão Ignácio José de Moura “por conta de uma 

medida de farinha”: 

 

Severiano José de Moura, natural e residente na freguezia de Santo Estevão; no dia 

09 de maio de 1889 no lugar denominado “Contenda” na mesma freguezia 

assassinou seu irmão Ignácio José de Moura com uma facada, que deu-lhe no peito 

esquerdo pelo frivolíssimo motivo de não ter este podido pagar aquelle uma metade 

de farinha que lhe havia anteriormente tomado.
274

  

 

Os irmãos eram filhos do falecido Victor Affricano, solteiro de setenta e cinco anos, 

propriedade do Major João da Motta Pinto que residia no engenho Campo Allegre na cidade 

de Cachoeira
275

. A partir desse homicídio deduzimos a intensidade da fome imposta àqueles 

ex-cativos. Apesar disso, deve-se considerar tal questionamento: os ex-cativos seriam, 

mesmo, capazes de brigarem entre si, chegando a assassinar os seus próprios consangüíneos 

por conta de uma quantia de farinha?  
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Nesse sentido, é importante ressaltar a possível existência de diferentes motivos que 

pudessem levar um irmão a tirar a vida do outro. É presumível que tenha ocorrido alguma 

discórdia entre Severiano Moura e Ignácio Moura. Essa discrepância pode ter impulsionado 

esses irmãos a iniciarem uma discussão com desfecho trágico. E, no fervor dessa contenda 

talvez tenha vindo à tona a “insignificante” dívida. Durante a reivindicação da dívida de um e 

por este não ter como pagar o débito naquele momento, o outro o fez pagar com a sua própria 

vida.   

A partir desse crime, é possível compreender algumas das dificuldades de 

sobrevivência encontradas pelos ex-cativos após a Abolição e as distintas razões pelas quais 

os ex-escravos adentravam na criminalidade. A priori, temos as desavenças familiares como 

um dos fatores responsáveis pelos tumultos realizados pelos negros. Por outro lado, é 

oportuno perceber, nesse episódio, a mobilização dos ex-escravos nos distintos espaços da 

Bahia. Os irmãos protagonistas do conflito citado, residiam na freguesia de Santo Estevão, 

onde nasceram. Mas o pai dos envolvidos, o ex-escravo Victor Affricano, faleceu no engenho 

Campo Alegre na freguesia de Cachoeira em residência do Major João da Motta Pinto.
276

 

Antes, porém, de ser vendido a este último, Victor Affricano convivia no engenho Mutan 

como propriedade do Major Francisco Vieira Tosta.  

Entre as distintas formas de sobrevivências utilizadas pelos ex-escravos, após 

conquistarem a liberdade, pode-se fazer referência a Clarinda de tal
277

, crioula liberta pela Lei 

do dia 13 de maio de 1888. Em 1896, Clarinda mantinha o seu sustento exercendo o ofício de 

costureira na cidade de São Félix. Do mesmo modo, Julia de tal sobrevivia exercendo a 

mesma profissão na localidade de Santa Izabel do Paraguassu. Esses foram alguns dos ofícios 

da população recém-liberta, para garantia do seu sustento, após a Abolição, malgrado “a 

condição de acesso às roças foi um importante fator de diferenciação nas comunidades de ex-

escravos” (FRAGA Filho, 2006, p. 299). O ex-escravo Raymundo Affricano, por exemplo, 

residente no Engenho Mutan, liberto pela Lei de 1885, sobrevivia em 1888 - de acordo com o 

que as suas forças lhe permitissem - do plantio de fumo e mandioca cultivados em seu 

pedacinho de roça localizada em propriedade do seu ex-senhor o Major Francisco Vieira 

Tosta
278

.  
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É importante perceber como a memória da escravidão permaneceu atrelada à 

mentalidade dos indivíduos que traziam consigo as marcas do cativeiro e sua influência no 

cotidiano dos mesmos. Nesse contexto, pode-se observar um homicídio que aconteceu na 

freguezia de Muritiba, publicado no Jornal A Pátria - folhetim da freguesia de São Félix - 

número 17, em 19 de março de 1892, em que os protagonistas são: o ex-escravo Pedro de tal e 

o seu ex-senhor, o “imponente” cidadão Jerônimo Vieira Tosta: 

 

 

No dia 18, do corrente mês, nº 20 distrito da Frequezia de Muritiba, no lugar 

chamado “Ilha” foi victima do próprio ex-escravo Pedro de Tal, o pacifico cidadão 

Jerônimo Vieira Tosta sem causa alguma, o famigerado Pedro de Tal apunhalou 

barbaramente o seu ex-senhor, deixando-o por terra o qual, consta-nos, que já não 

existe. A autoridade desde o momento do crime, prossegue na forma da lei.
279

 

Segundo o periódico, o ex-escravo Pedro de tal apunhalou barbaramente o seu ex-

senhor “o pacífico cidadão” Jerônimo Vieira Tosta. Porém, infelizmente, a fonte 

impressa não nos fornece nenhuma outra informação. Igualmente, não foi possível 

localizar o processo-crime do referido homicídio. Contudo, é possível 

desenvolvermos algumas especulações em torno desse delito, a exemplo do que teria 

levado um ex-escravo, após quatro anos de promulgação da Lei Áurea, a assassinar 

“barbaramente” o seu ex-senhor.  Teria ocorrido algum entrave entre o ex-escravo 

e o senhor branco pela posse de terras?  

 

 

As condições de sobrevivência para os negros oriundos das senzalas foram diversas, 

pois muitos dos ex-cativos tiveram “autonomia” e abandonaram os engenhos de cana-de-

açúcar. Alguns deles passaram a investir no cultivo de roças para sua própria subsistência - 

como Raymundo Africano - e muitos desses ex-escravos passaram a se dedicar à plantação de 

fumo - fumo este, destinado à exportação e ao empreendimento das empresas fumageiras 

existentes no Recôncavo. Todavia, conforme mencionado anteriormente, existiram diversos 

negros que continuaram sob a dependência dos ex-senhores, uma vez que não alcançaram 

alternativas e nem nutriam perspectivas de qualquer outra forma de sobrevivência distante dos 

engenhos.  

Para Wlamyra Albuquerque (2009), em alguns engenhos do Recôncavo não houve 

muitas mudanças após a Abolição quanto à situação - ou posição - do negro, pois a nova Lei 

não retirava os homens de cor da sua condição subserviente a uma sociedade branca e 

elitizada. Alguns senhores ficaram desorientados, não aceitavam o fim do cativeiro e 

contestaram à Lei Áurea, fazendo com que os negros continuassem a ser tratados como 

escravos. Muitos ex-senhores prendiam e espancavam seus ex-cativos, e alguns continuaram 

fazendo o uso do tronco - maior símbolo da escravidão.  
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Desse modo, diversos ex-escravos permaneceram subordinados às condições de 

trabalho e de sobrevivência muito próximas daquelas vivenciadas no cativeiro, a exemplo dos 

negros que continuaram trabalhando no engenho do ex-senhor Octavio de Souza Leite.
280

 

Todavia, de acordo com Albuquerque, “se a escravidão foi a grande mazela brasileira, os ex-

escravizados continuavam a ser meras peças manipuláveis, do mecanismo que alimentou as 

relações escravistas” (ALBUQUERQUE, Wlamyra, 2009, p. 185). Nesse contexto, sugerimos 

que o ex-cativo Pedro de tal – por não ter para onde ir, ou por razões oportunas – tenha 

escolhido continuar debaixo das “asas” do seu ex-senhor, permanecendo algemado às 

lembranças e às vivências da escravidão, dando sequência a uma vida de humilhações.  

Permanecer em condições subservientes ao ex-senhor, mesmo após conquistar a sua 

liberdade, talvez tenha originado - ou ampliado - no ex-escravo Pedro de tal um sentimento 

negativo e de desafeto contra o senhor Jerônimo Vieira Tosta. O ex-cativo recusando-se 

aceitar as constantes humilhações ou, até mesmo, tentando se defender dos castigos impostos 

pelo senhor Tosta, talvez não tenha tido alternativa senão a de assassinar o seu algoz. Segundo 

Viana Filho (1988), muitos senhores “cuidavam do negro como se cuida de um animal”. 

Supõe-se, portanto, que tais humilhações, atreladas ao desejo de vingança e de liberdade, 

tenham desencadeado, em alguns negros, - inclusive em Pedro de tal - o sentimento de ódio 

intenso contra os seus senhores e ex-senhores, impulsionando-os a cometer semelhantes 

delitos. Talvez como uma forma dramática, para não dizer equivocada, de afirmar os direitos 

de liberdade à população de cor recém-liberta do cativeiro. Uma vez que matar o ex-senhor 

e/ou senhor constituiu-se como um dos mecanismos de reação contra a escravidão. 

Na obra intitulada O negro no Brasil, publicado em 1988, Luis Viana Filho aborda, 

dentre outros, certos conflitos envolvendo escravos e ex-escravos, como o homicídio do 

senhor Alexandre Argolo - filho do Barão de Cajaíba – o qual foi estrangulado pelos seus 

escravos por tratá-los a “mão-de-ferro”. Walter Fraga Filho - também discutindo sobre os 

últimos anos de escravidão no Recôncavo da Bahia - pontua em Encruzilhadas da Liberdade 

o assassinato de um frade que teve a sua cabeça arrancada e espetada numa cerca. O religioso 

trazia seus escravos a rédeas curtas e, conseqüentemente, foi atacado a foice pelos seus 

próprios negros que já não suportavam mais os maus-tratos a eles infligidos. As tensões e 

conflitos entre ex-senhores e ex-escravos (ou entre senhores e escravos) tornaram-se algo 

freqüente na região do Recôncavo durante os últimos anos do século XIX, inclusive antes da 

concretização da Abolição. 
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De acordo às certidões de óbito encontradas no cartório de Outeiro Redondo, 

município da cidade de Cachoeira, o ex-escravo Raymundo Affricano e o ex-escravo Pedro de 

tal pertenceram à família Tosta e residiram – talvez por algum tempo ou por muito tempo – no 

engenho Mutan. Raymundo Affricano, mesmo após ser liberto, permaneceu na residência do 

Major Francisco Vieira Tosta, juntamente com a também liberta Inocência Crioulla, esta 

última, antes de ser alforriada, era propriedade do finado José Vieira Tosta.  Inocência faleceu 

no dia 04 de abril de 1878, aos noventa anos de idade, na residência do já mencionado, Major 

Francisco Vieira Tosta. Deixou seu filho Lucas Dias do Carmo, então lavrador, casado e 

domiciliado na freguesia de Outeiro Redondo. Inocência era viúva do escravo Francisco 

Affricano que também pertencia ao finado José Vieira Tosta.  

A liberta Inocência é um exemplo dos negros que conquistaram a liberdade antes da 

Abolição, porém permaneceram no engenho dos seus “ex-senhores”. Em relação a Pedro de 

tal, ex-propriedade da sua vítima Jerônimo Vieira Tosta, ele só alcançou a liberdade após a 

Lei de 1888 e, aparentemente, também continuou a viver nas terras do seu ex-senhor no 

Engenho Mutan. Nesse contexto, todas as personagens referenciadas, aqui, possuíam vínculos 

próprios com a família Tosta - Raymundo Affricano, Pedro de tal, Inocência Crioulla, 

Francisco Affricano - e, viveram ou sobreviveram de maneiras distintas e em períodos 

diferentes no engenho Mutan.  

Conforme a historiografia que discute a escravidão, acredita-se que, para além de não 

mais existir escravidão no Brasil em 1892 - exatamente quatro anos após a Lei Áurea - alguns 

negros ainda nutriam laços afetivos com o seu ex-senhor devido às relações paternalistas e de 

apadrinhamento freqüentes à época. Muitos dos ex-escravos permaneciam subservientes e/ou 

mantinham relações mútuas de negociações com os seus antigos senhores. A partir dessas 

relações de apadrinhamento daremos espaço aqui ao, já mencionado no parágrafo anterior, ex-

escravo Raymundo Affricano de sessenta e cinco anos, residente no engenho Mutan nas terras 

do seu ex-senhor o Major Francisco Vieira Tosta. 

No momento da Abolição, Raymundo Affricano já era liberto há, exatamente, três 

anos pela Lei de 1885 (lei do Sexagenário). Todavia, após alcançar a liberdade, o ex-escravo 

permaneceu residindo nas propriedades do seu ex-senhor
281

, sobrevivendo de plantar fumo e 

mandioca, conforme as suas forças o permitiam. Mas, apesar de ter sido liberto, o ex-escravo 

permaneceu indiretamente - ou diretamente - vinculado ao ex-senhor. Contudo, não se sabe, 

ao certo, se o liberto sempre foi propriedade do Major Tosta.  
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Após a morte de sua filha Damiana (em setembro de 1888), Raymundo Affricano 

entrou com pedido na Justiça requerendo a guarda do seu neto Argemiro, de oito anos de 

idade, que vivia na cidade de São Félix em casa da senhora Adelaide Avelina Pedreira. 

Segundo a senhora Adelaide, a criança lhe foi entregue quando tinha apenas três anos pelas 

mãos do Tenente Coronel João Baptista Pamponet (em 1888, este já havia falecido) que 

residia na freguesia de Conceição do Almeida. O intuito de Raymundo Affricano, neste 

processo, era o de levar o neto de volta para o seu convívio, ou se lhe fosse permitido, 

entregá-lo aos cuidados da senhora Pamponet, porque, devido a sua baixa situação econômica 

e social, ele não tinha condição de dar uma educação de boa qualidade ao órfão. 

Na sociedade escravista era comum a permutação de negros entre os engenhos e 

freguesias do Recôncavo, devido ao processo de venda, aluguel e troca de escravos. Sendo 

assim, pressupõe-se que o ex-cativo, Raymundo Affricano, talvez tenha pertencido ao senhor 

Pamponet antes de ter sido - possivelmente - vendido ao Major Tosta e ser afastado da sua 

filha Damiana. Este mesmo processo pode ter acontecido à sua prole, vez que o menino 

Argemiro foi separado da sua mãe quando ainda tinha três anos de idade. Não obstante, é 

imprescindível ressaltar que, embora tenha sido retirado do convívio da sua genitora e viver 

na qualidade de escravo doméstico - na casa da senhora Adelaide em uma cidade vizinha (na 

cidade de Cachoeira) - o menino Argemiro deveria ser considerado livre e viver em condições 

coniventes à sua situação de ingênuo, por ter nascido após a Lei de 1871.   

A partir desse processo é possível questionarmos o porquê de Raymundo Affricano, 

estando em condições de liberdade desde 1885, só requereu a guarda do neto em 1888, 

justamente após a promulgação da Lei que aboliu a escravidão no Brasil. De acordo com o 

“Auto de Perguntas” realizado durante o processo, o ex-escravo já havia tentado se aproximar 

do neto algumas vezes. Contudo, o ingênuo, alegando viver em boas condições, dizia sempre 

que preferia continuar na companhia da senhora Adelaide. Assim, torna-se plausível 

apreender uma relação de “cumplicidade ou comodidade” entre o menino Argemiro e a 

senhora Adelaide.   

No que diz respeito, ainda, aos filhos das escravas nascidos após a Lei de 1871, temos 

o exemplo do menino Julio Preto de 05 anos de idade. Julio era filho da escrava Odilia, 

pertencente à senhora Joana Moreira Tosta, e era responsável pelo serviço da lavoura onde 

residia com sua mãe no engenho “Iubahina” próximo à freguesia de Outeiro Redondo, 

freguesia da cidade de Cachoeira. Julio Preto faleceu no dia 30 de abril devido a uma alta 
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febre que sofreu quando estava na residência do Dr. Joaquim Inácio Tosta.
282

 Este era solteiro, 

residente e domiciliado na paróquia de Outeiro Redondo. Porém, não consta na documentação 

o que a escrava Odilia e o seu filho - ardendo em febre - faziam na casa do Dr. Joaquim Inácio 

Tosta. Nesse caso, não existem situações concretas acerca da relação entre a escrava Odilia e 

o Dr. Jaoaquim Tosta. 

Wlamyra Albuquerque (2009), ao discutir sobre o fim da escravidão, afirma que o 

mesmo não representava unicamente a perda de propriedade, mas a ausência do principal 

referencial na construção da identidade dos proprietários de terras e de escravos. Os 

indivíduos, pertencentes à elite, preocupavam-se, sobretudo, em manter a sua “exclusiva 

condição de cidadão”, porque a existência de uma suposta quebra hierárquica, entre o senhor 

branco e o negro escravizado, comprometeria a ordem social. Assim, desenvolveram-se as 

peculiaridades de uma sociedade que cresceu amparada nas hierarquias sociais em que o 

senhor branco ditava as ordens, enquanto o negro era apenas uma peça manipulável pelas 

mãos dos distintos senhores dos engenhos açucareiros. 

Entretanto, a partir de personagens como o ex-escravo Pedro de tal constata-se que, 

apesar de o negro estar sujeito às imposições do senhor branco, ele não deve ser interpretado 

como um objeto de manipulação, pois muitos desses negros resistiram obstinadamente à 

condição de subserviência que a sociedade lhe impôs. Nessa perspectiva, o homicídio do ex-

senhor Jerônimo Vieira Tosta, realizado pelo ex-escravo Pedro de tal, pode ser interpretado 

como mais um dos distintos mecanismos de resistência negra à hierarquia racial e social 

enraizada nos engenhos do Recôncavo Baiano ao longo de vários séculos.  

Após a Lei Áurea, os negros deixaram de ser escravizados, mas a suposta hierarquia 

racial não deixou de existir. Por conseguinte, a liberdade concedida aos negros foi bastante 

limitada, como antes dito, e muitos ex-escravos não conquistaram a sua autonomia 

econômica, política e social, da mesma forma que “a história da escravidão não se encerrou 

em 1888 e prolongou-se tragicamente na memória da sociedade brasileira”. 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 243). Isso porque, para a sociedade escravista, o fato de ter 

alcançado a liberdade não fazia do negro um homem livre, além deste carregar consigo as 

marcas da sua antiga condição servil.  

Nesse sentido, o sonho da inserção social dos ex-cativos permaneceu distante da 

realidade dos mesmos. A elite branca seguiu impondo os limites de liberdade à população de 

cor, deixando o negro, mais uma vez, à margem da sociedade. Por fim, apesar das variadas 
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Certidão de óbito de Julio preto. Livro do Cartório de Outeiro Redondo, freguezia da cidade de Cachoeira. 

1877-1888. 
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estratégias e formas de resistência investidas pelos negros e pelas negras durante a escravidão 

e após a Abolição, esses sujeitos continuaram a carregar consigo resquícios das algemas do 

cativeiro, cujas coibições mantiveram-se encarceradas em suas memórias ou marcadas no 

corpo e na lembrança dos seus antepassados. 

 

Considerações Finais 

 

A partir da bibliografia referenciada e das fontes consultadas, procuramos desenvolver 

um diálogo baseado na micro-história. Partindo do pressuposto de Giovani Levi, “o princípio 

unificador de toda pesquisa micro-histórica é a crença em que a observação microscópica 

revelará fatores previamente não observados”. (LEVI, 1992, p. 135). Nesse sentido, empregar 

nomes de indivíduos, a exemplo de Raymundo Affricano, Victor Affricano, Andrelina 

Crioulla e etc., como um fio condutor de informações que nos direcionem a outras pessoas em 

tempos e espaços diferentes, constituiu-se em uma atraente tática narrativa, pois à medida que 

os nomes se deparam, histórias podem emergir da escuridão e serem recriadas.  

Nesse sentido, buscamos compreender as lembranças da escravidão que ainda estavam 

de maneiras distintas embutidas e, ao mesmo tempo, implícitas na sociedade do Recôncavo 

Baiano durante os primeiros anos após a Abolição. Do mesmo modo, tentamos apontar a 

contribuição que muitas das mulheres negras ofereceram no processo abolicionista. Também 

procuramos visualizar alguns aspectos das diversas formas de resistência, proporcionadas 

pelas mesmas, ao longo de suas trajetórias, ressaltando a peculiaridade do trabalho artesanal 

das charuteiras como mecanismo de conquista do espaço feminino - e negro - no mercado de 

trabalho.  

Por fim, é evidente que as pesquisas acerca da escravidão não se esgotam por aqui, 

pois existem inúmeras lacunas ainda a serem preenchidas, conforme diz o historiador Wilson 

Mattos “o trabalho do historiador é sempre incompleto” (MATTOS, 2000).  
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Campesinato negro e pós-abolição na Bahia 

 

 

EDINELIA MARIA OLIVEIRA SOUZA

 

 

Não é novidade que o postulado da “herança da escravidão”, reforçando a perspectiva 

da “anomia”, da submissão e da marginalidade dos ex-escravos e libertos, incapazes de se 

adaptar às novas exigências da sociedade capitalista, predominou entre os estudos que se 

dedicaram a analisar o pós-abolição. Quando o foco eram as relações sociais estabelecidas no 

mundo rural das primeiras décadas do século XX, permaneceu a tese do “coronel” que exercia 

amplo domínio sobre a “massa rural” 
283

. 

Nas últimas décadas, porém, o pós-abolição nas Américas tem se destacado na 

historiografia, sobretudo, através dos trabalhos de Rebecca Scott (1991), Thomas Holt (1992) 

e Eric Foner (1988) que utilizam como base de pesquisa Cuba, Jamaica e o Sul dos Estados 

Unidos, respectivamente. Estes estudos trazem grandes contribuições para os diagnósticos 

sobre família, trabalho, campesinato, migrações, lutas sociais e políticas das “populações de 

cor”, sinalizando a efetiva participação dos ex-escravos e de seus descendentes na vida 

política dos referidos países. A partir de uma perspectiva comparada, tais análises tornaram-se 

referenciais significativos para a problematização do pós-abolição no Brasil.  

 No Brasil foi também a partir dos anos 90 que a historiografia sobre o pós-abolição 

tomou novas proporções, através dos estudos que tinham como foco as áreas escravistas do 

Centro-sul. Tais estudos se propuseram a analisar a luta política que se estabeleceu em torno 

de um ‘projeto camponês’ associado às condições políticas de acesso a terra e de garantia de 

sobrevivência, mediante a abertura da “fronteira agrária” na região. Dadas as “dificuldades de 

reter na grande lavoura a chamada ‘mão-de-obra livre nacional’” (RIOS; MATTOS, 2004), 

constatou-se que nas décadas seguintes à abolição, “paralelamente à formação de um 

campesinato negro
284

, manteve-se a centralidade do liberto, enquanto força de trabalho, nas 

fazendas das antigas áreas escravistas do sudeste” (RIOS; MATTOS: 2004:172). O presente 
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texto tem por objetivo refletir sobre o pós-abolição a partir de experiências vividas por negros 

e mestiços no Recôncavo sul da Bahia. A temática está circunscrita ao recorte de tempo que 

vai da abolição da escravidão em 1888 até a década de 1930, em que se busca compreender 

como essa população de cor (africanos, crioulos, pretos, cabras e pardos), agenciou estratégias 

cotidianas para se inserir na estrutura social configurada durante os primeiros tempos da 

República brasileira. As diferentes fontes documentais consultadas (testamentos, inventários 

post mortem, registros eclesiásticos e notariais, processos cíveis e criminais, posturas 

municipais e periódicos locais), cruzadas com dados coletados nos Censos do final do século 

XIX e do início do século XX, permitem afirmar que durante as primeiras décadas do século 

XX esses sujeitos estavam incluídos, sobretudo, na hierarquia dos camponeses remediados ou 

‘braçais’ no Recôncavo Baiano. Ali eles se distribuíam no arrendamento, na meação e na 

posse de “pedaços” ou “porções” de terras, além de ocuparem a função de jornaleiros e 

diaristas em propriedades alheias. 

 Desconfiamos de que, dada à existência de um constante processo de negociação 

entre os ex-senhores e os ex-escravos, ainda que mediado pelo conflito, muitos dos libertos 

que ficaram nas imediações das antigas propriedades senhoriais, o fizeram também devido às 

relações de lealdade e de afetividade estabelecidas com seus antigos senhores ou com outros 

proprietários rurais. 

O relato de Argeu, com idade “perto de noventa anos”, ex-escravo, entrevistado pelo 

jornal Escudo Social de São Felipe, em 1933, tornou-se um referencial importante nas 

reflexões sobre a memória da escravidão e da abolição na Bahia. Através de sua narrativa é 

possível perceber uma atitude estratégica do senhor para tentar manter os ex-escravos ligados 

ao engenho, depois do dia 13 de maio. De acordo com Argeu, “Seu Mata Pinto (seu senhor) 

ajuntou tudo, uns cem, para um samba, mandou abrir vinho, cachaça, melaço com tapioca, 

bestou, e de madrugada diche que tudo tava livre. Foi o diacho, a gente já sabia e fuguete 

pipocou à noite toda”.
285

 Mas, a estratégia de ajuntamento e comemoração não teria 

funcionado, pois “no outro dia não tinha ninguém mais no terreiro”.
286

 As memórias do ex-

escravo sinalizam a importância daquele dia para os seus iguais, destacando a necessidade de 

sair daquele espaço de vivências e lembranças que procuravam esquecer, distanciar-se, 

embora talvez não por muito tempo. Ele próprio Argeu foi parar em outro engenho. 

No século XIX, ainda durante a escravidão no Brasil, era comum aos escravos terem 

um tempo livre, em geral, um dia na semana para cultivar suas próprias roças, possibilitando 
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exercer certa autonomia em seu cotidiano, apesar da predominância do trabalho forçado e 

vigiado. Nesse sentido, “ao ceder um pedaço de terra em usufruto e a folga semanal para 

trabalhá-la, o senhor aumentava a quantidade de gêneros disponíveis para alimentar a 

escravaria numerosa, ao mesmo tempo em que fornecia uma válvula de escape para as 

pressões resultantes da escravidão” (REIS, 1989: 28). Tratava-se, pois, da “brecha 

camponesa” 
287

 que, mais do que significar o cultivo da terra para o sustento ou para a venda 

dos produtos pelos escravos, sinalizava a possibilidade de ampliar relações e garantir  

autonomia no mundo do cativeiro (SLENES, 1999). O mecanismo de concessão de pequenas 

parcelas de terra ao escravo, além de tornar possível o aumento de gêneros disponíveis à 

alimentação da própria escravaria, fomentava um tipo de relação que tanto fortalecia a ligação 

dos escravos à fazenda como ajudava a evitar maiores descontentamentos por parte dos 

mesmos, inclusive inibindo desordens e fugas constantes. Nesse caso, as estratégias de 

negociação constituídas na relação entre senhores e escravos tiveram um significativo papel 

no processo de manutenção e reformulação do próprio sistema. 

As práticas de arrendamento e meação de terras disseminadas pelo Recôncavo baiano 

após a abolição assinalam um redimensionamento daquelas experiências vividas durante a 

escravidão, ainda que apresentem contornos novos nas relações de poder estabelecidas entre 

os trabalhadores rurais de então e os proprietários de terras. Foi com a prática do 

arrendamento aliada à sua capacidade empreendedora que o africano Caetano Nunes Leal 

conseguiu, no final do século XIX, acumular recursos para a aquisição de bens móveis e 

imóveis, podendo ainda conceder empréstimos, conforme foi possível verificar no testamento 

e no inventário.  

A Bahia do final do século XIX e início do XX sofreu retraimento econômico na 

produção e comercialização do açúcar e do café; o fumo também perdera mercado, sobretudo, 

devido à proibição do tráfico de africanos; houve também vários períodos de estiagem que 

assolavam o Sertão e o Recôncavo baianos, comprometendo a criação de gado e tornando 
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escassa a produção da farinha de mandioca - tradicional produto alimentício da região.
288

 

Contudo, Nazaré das Farinhas nunca teria deixado de ser um polo de comercialização deste e 

de outros produtos.
289

 

Mesmo nesse contexto de condições adversas, o mercado de farinha que já exercia um 

relativo significado na economia baiana durante o sistema escravista, possivelmente ganhara 

maior dinamismo no pós-abolição. Isso porque ex-escravos, mestiços pobres e catingueiros 

migrantes do Sertão baiano ampliariam possibilidades de inserção nas relações sociais de 

meação e de arrendamento, além de se ocuparem como pequenos comerciantes, jornaleiros e 

artistas.
290

 Foram, então, exercendo funções variadas naquele processo de criação e recriação 

cotidiana de formas de luta e sobrevivência no Recôncavo Sul baiano, gradativamente 

tornando possível a aquisição de pequenas propriedades, de forma que, muitos deles também 

assumiriam papel de destaque na produção e no comércio local.  

Com todas as dificuldades enfrentadas na tentativa de se inserirem em outros espaços 

de trabalho que não fossem as fazendas e engenhos, não há dúvida de que os libertos e os 

recém-saídos da escravidão fizeram uso da prerrogativa legal de indivíduos livres para 

decidirem sobre seus destinos. Sendo assim, ao optarem por permanecer nas fazendas esses 

trabalhadores livres, com maior possibilidade de controle sobre o tempo do trabalho, 

procuraram driblar a necessidade de servir por obrigação e, ao mesmo tempo, mantiveram 

dimensões de luta pelo acesso a terra, já iniciadas durante a escravidão, de forma que foram 

construindo cotidianamente sua sobrevivência e cidadania no pós-abolição.  

Em vista da carência de braços, dos crescentes conflitos e do temor dos senhores em 

relação à debandada dos ex-escravos após a emancipação definitiva, muitos desses senhores 

tentaram assegurar mecanismos de “controle sobre a força de trabalho emergente da 

escravidão”, como teria sido a prática da alforria “voluntária”, que manteria os ex-cativos nas 

propriedades em troca de uma dívida de gratidão (FRAGA FILHO, 2006: 253). Mas, para 

além da tentativa de controle sobre a força de trabalho, a prática da alforria voluntária podia 

                                                           
288

 De acordo com Kátia Mattoso, na Bahia houve grande depressão econômica no período de 1860 a 1887, 

recuperação entre 1887 e 1897 e nova depressão entre 1897 e 1905. MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia 

século XIX: uma província... op. cit., 1992. 
289

 O jornal Nova Era do município de Maragogipe, em 01 de fevereiro de 1899 traz a matéria “A seca”, 

afirmando que para amenizar o problema da falta de farinha na localidade, o Intendente e o Centro Operário da 

cidade mandam trazer farinha da cidade de Nazaré das Farinhas (Biblioteca Municipal de Maragogipe).  

Segundo Walter Fraga nos anos finais da escravidão e primeiros do pós-abolição em razão dos constantes 

períodos de seca “as cidades da região assistiram à dramática chegada de centenas de retirantes do interior da 

Província.” (...) “Em julho de 1889, o delegado de Cachoeira requisitou reforço policial para conter os cerca de 

300 refugiados da seca espalhados pelas ruas da cidade”. FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhas da liberdade..., 

op. cit., 2006, p. 150 e 152. 
290

 A categoria identificada como artista englobava vários ofícios exercidos na região, como pedreiros, 

carpinteiros, marceneiros, ferreiros, funileiros e tantos outros.  



487 

 

estar incluída entre as condições de negociação “para que os antigos escravos permanecessem 

nos engenhos” (FRAGA FILHO, 2006: 254).  

Ao que tudo indica foi garantindo condições de trabalho mais autônomas aos libertos, 

possivelmente iniciadas com a concessão de alforrias condicionais, que Manoel Coelho da 

Silva, falecido em 1893, proprietário de uma fazenda no Cocão (localidade que pertence ao 

município de Santo Antônio de Jesus), conseguiu manter seus ex-escravos na sua propriedade 

rural. Em seu testamento, Manoel que, embora tivesse sido casado por duas vezes, não tinha 

herdeiros necessários e nomeou como seus “únicos e universais herdeiros” os ex-escravos 

Bartholomeu, Simão, Raymundo, Zeferino, Felicia, Margarida, Filomena, Clemente e 

Antonio Coelho que ali trabalharam “desde a sua mocidade, para continuarem a trabalhar... 

não só para a subsistência deles como para seus filhos”.
291

 O proprietário exigiu como 

condição, que tais herdeiros jamais vendessem a dita fazenda que deveria passa “a pertencer a 

seus descendentes” e que por ocasião da sua morte, cada um dos herdeiros deveria mandar 

dizer missa pela sua alma e cuidar do seu sepultamento “na Capella do Cocão por (ele) 

edificada e cujo padroeiro é São José”.
292

  

Trata-se, pois, de um dos caminhos que dimensionou o campesinato negro/mestiço no 

Recôncavo Sul da Bahia durante as primeiras décadas da República. Sem dúvida, aqueles ex-

escravos que permaneceram na propriedade depois da abolição, mantiveram relações 

estabelecidas ainda durante a escravidão, como provavelmente o arrendamento ou a meação, 

investindo, portanto, na possibilidade de terem acesso àquelas terras onde viviam e 

trabalhavam havia bastante tempo. Não sabemos como desenrolou o processo de herança dos 

ex-escravos de Manoel Coelho da Silva. Visitamos a localidade do Cocão e entrevistamos 

alguns moradores mais antigos, tentando buscar informações, mas não alcançamos nenhuma 

relação com os indivíduos apontados no referido testamento. Entretanto, pudemos ver como o 

campesinato negro/mestiço se fez e faz presente na localidade, a partir do depoimento dos 

                                                           
291

 Testamento de Manoel Coelho da Silva. APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazareth das 

Farinhas (1888-1904). Lembramos que um dos primeiros trabalhos historiográficos a discutir as doações de 

terras aos escravos pelos seus senhores foi MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos 

sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: UERJ; São Paulo: EDUSP, 1994. A autora estudou os últimos 

anos de escravidão em São Paulo destacando o esforço dos libertos para formar comunidades em terras de pouco 

valor comercial, em regiões periféricas, relacionando tais doações ao abandono ou a alforria de escravos por 

parte de seus proprietários, na maioria das vezes sem herdeiros diretos. Ver também SLENES, Robert. “Histórias 

do Cafundó”, in VOGT, Carlos & FRY, Peter. Cafundó. África no Brasil, São Paulo. Cia das Letras e Editora da 

UNICAMP, 1996. Nesse estudo sobre a comunidade do Cafundó no interior de São Paulo, o autor demonstrou, 

através de testamentos, que tal comunidade se originou no período escravista mediante doações de terras pelos 

senhores a seus escravos. Para o autor essas doações resultaram da “generosidade” do senhor e tinham como 

objetivo “produzir dependentes”, já que os mesmos testamentos assinalavam que tais doações poderiam ser 

revogadas em qualquer momento.        
292

 Testamento de Manoel Coelho da Silva. APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazareth das 

Farinhas (1888-1904). 



488 

 

irmãos Idalia Santos Costa de 78 anos e Teobaldo Santos Costa de 80 anos.
293

 Juntamente 

com mais sete irmãos eles teriam se estabelecido como sitiantes na localidade, graças às 

parcelas de terras herdadas dos pais Otávio Zacarias dos Santos e Basilia Romana da Costa, 

sobre os quais não conseguimos maiores informações.   

Em uma troca de correspondências ocorrida em março de 1889, entre o Juiz Municipal 

de Nazaré das Farinhas - Ponciano Ferreira de Oliveira, e o escrivão de cartório - Manoel 

Coelho Lima, observamos mais um caso de africano proprietário de um sítio ou parcela de 

terra. Tais correspondências se referiam ao arrolamento dos bens de Antônio Nagô de Souza 

Barreto. Ao que parece, havia certa desconfiança em relação às declarações contidas no 

inventário, pois o juiz solicitava esclarecimentos sobre os bens inventariados pela segunda vez 

por Andreza, a viúva do africano, e o escrivão respondia que, revendo os autos de inventários 

e arrolamento existentes em seu cartório, foi constatado “que os bens inventariados pela 

segunda vez foi um sítio ou pedaço de terras próprias (como é costume dizerem os lavradores) 

arroladas, segundo declarou verbalmente a inventariante Andreza”.
294

 No mesmo sítio havia 

uma casa “que foi avaliada no segundo inventário por cem mil réis e um pequeno cafezal em 

sessenta e cinco mil réis”.
295

 A viúva Andreza seria a única herdeira dos modestos bens 

deixados pelo africano.  

Nesta região o acesso a parcelas de terras se daria ainda através do desbravamento da 

Mata Atlântica, onde foram se formando pequenas comunidades negras, ou através de 

recursos acumulados durante a escravidão por negros libertos ou nascidos ingênuos que 

investiram na compra de pequenas “sortes de terra” como podia ser o caso do próprio Antonio 

Nagô.  

Admite-se que, notadamente, nas regiões mais distanciadas do Recôncavo, ao longo 

do século XIX, diversificaram-se as relações de trabalho, a partir da existência de “uma 

população flutuante, livre, não proprietária de terras”, que enfileirava a vasta categoria de 

“agregados rurais” (MATTOSO, 2000: 12). Desse modo, famílias inteiras passavam de um 

proprietário a outro, “oferecendo seus serviços por um tempo geralmente indeterminado, em 

troca da garantia de um pedaço de terra e alojamento” (MATTOSO, 2000: 12). Podiam esses 

trabalhadores agrícolas também produzir certo excedente e vendê-lo nas feiras locais, e com 

alguma sorte, após anos de ocupação conseguiriam “tornar-se verdadeiros proprietários de 

terra inculta” (MATTOSO, 2000: 12), em áreas onde não existiam os títulos de propriedade.   
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É evidente que fazendeiros e negociantes ocupavam posições econômicas e de poder 

hierarquicamente superiores entre o final do Império e o processo de formação do Estado 

republicano brasileiro. Mas, essa hierarquia não se constituía como uma via de mão única, 

inibindo a existência de laços diferenciados nas relações cotidianas estabelecidas com os 

remediados e com as pessoas de parcos recursos. Ao contrário disso, entre esses homens e 

mulheres donos de terra, de poder e de negócios e os trabalhadores rurais era fundamental que 

se reforçasse a prática da negociação e da barganha. Era assim que se estabeleciam as relações 

de dependência e ainda tornava possível alcançar novos lugares na hierarquia social. Logo, 

permanecer ou voltar para as mediações da fazenda dependia muito da forma como os 

trabalhadores se relacionavam com os “patrões”. Afinal de contas, os “patrões” tinham total 

interesse em garantir o entendimento com os trabalhadores, tanto para evitar a interrupção das 

atividades rurais, como para estimular troca de favores e compromissos, o que seria um 

ingrediente indispensável na manutenção dos redutos de influência social e política.  

No censo de 1920 nos chama a atenção o grande número de propriedades com áreas 

menores de 41 hectares (49% em Nazaré das Farinhas e 75% em Santo Antonio de Jesus), 

reafirmando a existência de pequenas e médias propriedades como característica fundamental 

da estrutura fundiária do Recôncavo sul baiano. Tendo em vista o grande número de negros e 

mestiços que compunham a população local, não resta dúvida de que, para além de se 

incluírem entre arrendatários e administradores, as populações de cor se incluíam também 

entre os pequenos proprietários rurais.  

Uma amostra de 88 inventários correspondentes aos municípios de Santo Antônio de 

Jesus e Nazaré das Farinhas, no período compreendido entre 1889 e 1927, também aponta 

para essa característica das médias e pequenas propriedades na região. Apenas em 14 

inventários aparecem propriedades rurais identificadas como fazendas; em 71 aparecem 

propriedades identificadas como sítios, parcelas ou partes de terra; e em 03 inventários não 

aparecem propriedades rurais.
296

  

Assim como apontou o censo de 1920, os inventários também sinalizam o acentuado 

fracionamento das propriedades em sítios e parcelas de terras. Por certo, tal característica 

possibilitou ex-escravos, libertos e seus descendentes adquirirem pequenas porções de terras 

naqueles anos de final do século XIX e início do XX. 

A moradia, a produção agrícola, o fabrico da farinha e de açúcar, as benfeitorias de 

café, a criação de animais e também os oratórios, que representavam o vínculo com a 
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religiosidade cristã católica, estão entre os principais elementos que traduzem as fortunas 

inventariadas.  

Alguns dos inventariados apresentaram insuficiente capacidade de produção em suas 

acanhadas propriedades, o que tornava necessário recorrer a outros meios para complementar 

os recursos que garantissem a sobrevivência da família. Possivelmente, membros das famílias 

com pequenas fortunas como a da inventariada Maria Angelina dos Santos, no ano de 1908, 

cujo monte mor dos bens foi de 580 mil réis, tivessem que complementar a renda trabalhando 

em outras propriedades, seja como jornaleiro, meeiro ou até mesmo como rendeiro. Maria 

Angelina tinha como herdeiros seu cônjuge e inventariante Reginaldo Francisco Pereira e os 

filhos Ciro, Francelino, Laurentino, João e Maria José. Os bens avaliados foram os seguintes: 

- 01 pequeno sítio com benfeitorias, uma casa estragada coberta de telhas com duas 

janelas e uma porta de frente e acessórios para o fabrico da farinha avaliado em 500 mil réis; 

- 01 cavalo já velho avaliado em 80 mil réis. 

Esta descrição de bens corresponde a uma das menores fortunas observadas no rol de 

inventários pesquisados. O documento reflete a quebra de uma família nuclear, composta por 

mãe, pai e cinco filhos, que viviam em suas próprias terras e, isso não significava pouco. 

Porém, dado o tamanho da propriedade seria praticamente impossível que dela se tirasse o 

sustento de todos os membros da família. Nesse caso, seria necessário buscar alternativas de 

trabalho em outras propriedades para que fosse garantida a sobrevivência familiar, sobretudo, 

quando os filhos já estavam crescidos.  

Não há dúvida de que nessa conjuntura de alterações econômicas, sociais e políticas 

acentuadas com o pós-abolição, os arranjos e as negociações dimensionariam atitudes e 

comportamentos estratégicos através dos quais trabalhadores do campo e proprietários de 

terras promoveriam suas posições na nova dinâmica social que se desenhava na Bahia 

daqueles primeiros tempos republicanos. Diferentes ações dos indivíduos e grupos 

reconfigurariam valores e costumes para além daqueles vivenciados na escravidão, de forma 

que se adaptassem às novas exigências e aos novos contextos.   
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As relações de compadrio: ampliação do parentesco através do batismo em Santo 

Antônio de Jesus- Bahia, 1870-1888. 

 

ELIETE MARQUES DOS SANTOS VAZ

 

 

 

Segundo Mintz e Price (2003), as culturas dos diversos grupos africanos transportados 

à América pelo tráfico de escravos foram transformadas para poderem se adaptar a um novo 

contexto social, diferente dos contextos africanos. E, para recomporem as relações desfeitas 

pelo sistema escravista, os africanos utilizaram vários mecanismos para se ressocializarem. 

Para tanto, a utilização de formas de parentesco ritual, segundo Oliveira (1996: 185
 
), 

se constituiu em uma das soluções encontradas pelos africanos ao longo de seu processo de 

ressocialização, para substituir os vínculos familiares desfeitos com o cativeiro. Paralelamente 

às irmandades religiosas e às famílias de santo, organizadas nas comunidades dos terreiros, os 

africanos valeram-se também do compadrio como mais uma instituição destinada a fortalecer 

os laços que os ligavam aos membros de sua comunidade e permitiam tecer redes de proteção 

e apoio para os seus filhos. 

Segundo Freire (2009), mantendo seus padrões culturais ou reelaborando em terras 

brasileiras os traços que lhes permitiam pertencer a uma identidade africana, não há dúvidas 

que a experiência dos cativos africanos, bem como seu legado cultural, influenciou fortemente 

as comunidades escravas, seja no interior das fazendas e dos sítios, na área rural ou urbana, no 

nordeste ou no sudeste brasileiro. O autor ainda menciona que: 

 

Os traços da herança africana, constantemente renovados pelo tráfico, se fizeram 

sentir cotidianamente entre os escravos. Isto ocorreu por meio do casamento, das 

práticas de nomeação e apadrinhamento de seus filhos, em sua religiosidade, nas 

lutas contra a opressão senhorial e em tantas outras atitudes tomadas por eles, na 

busca de um espaço de autonomia, mesmo que restrito, dentro do sistema 

escravista. 

 

A instituição do compadrio foi criada pela Igreja católica e era entendida como o 

momento de purificação do pecado original e baseada na vinculação espiritual entre padrinhos 

e afilhados. Além disso, criava uma aliança entre “os pais reais e os pais espirituais”, que 

passavam a se tratar como compadres e comadres. Para Oliveira (1996), os efeitos sociais do 
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compadrio ultrapassavam seu significado religioso por estabelecer entre padrinhos e 

afilhados, e entre compadres e comadres, direitos e obrigações que incluíam o amparo mútuo. 

Florentino e Góes (1997: 90) compreendem que “o sacramento do batismo foi uma 

oportunidade aproveitada pelos cativos para tecer laços de proteção e ajuda mútua”. 

Conforme os autores, os laços de compadrio e apadrinhamento, embora tivessem como ponto 

de partida uma ligação de caráter religioso, atingiam o mundo secular e acabavam exercendo 

importante papel junto à população escrava.  

A relação do compadrio criava uma série de laços de parentesco espiritual entre o 

afilhado ou afilhada e seu padrinho e madrinha. Para a igreja católica, o batismo representava 

igualdade, humanidade e “libertação do pecado”. Entre os escravos, outros escravos, livres ou 

proprietários de outros cativos serviam de padrinho. Sendo assim, o compadrio fazia parte da 

rede de parentesco do escravo que ultrapassava o seu estatuto jurídico.  

O compadrio pode ter sido encarado pelos cativos como uma forma de prover um 

parentesco simbólico por necessitarem da formação de algum tipo de família. Sendo assim, os 

padrinhos deveriam ser pessoas das relações dos pais que pudessem assumir a criação da 

criança caso estes faltassem, mas também ajudá-la, no momento propício. Por esse motivo, 

segundo Oliveira (1996: 174-193), a escolha dos padrinhos e madrinhas era sempre efetuada 

entre pessoas que tivessem a mesma posição social dos pais ou superior. 

Segundo Mattoso (1982:132) era comum o fato dos próprios senhores terem por hábito 

apadrinhar seus cativos. Porém, outros trabalhos que abordam os laços de compadrio, 

seguindo dados indicados pioneiramente por Gudeman e Schwartz (1988), e discordando da 

argumentação de Mattoso, demonstram ter sido extremamente raro o apadrinhamento de 

cativos por seus senhores. Aanalisando o Recôncavo Baiano, no século XVIII, Gudeman e 

Schwartz (1988) não encontraram nenhum caso de apadrinhamento de escravos por seus 

senhores. Rios (1990), analisando os batismos de cativos entre 1872 e 1888 em Paraíba do 

Sul, localizou cerca de 40% de padrinhos livres e mais de 57% de escravos, sendo os 

padrinhos forros absolutamente minoritários, e apenas 0,32% de escravos batizados por seus 

senhores. 

Em Santo Antônio de Jesus, a escolha de padrinhos e madrinhas se deu entre pessoas 

com o mesmo estatuto jurídico dos pais da criança e também com estatutos diferentes, sendo 

muito rara a incidência de casos onde o proprietário fosse ao mesmo tempo padrinho do 

cativo, como podemos observar melhor no quadro abaixo: 
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Padrinhos e madrinhas de escravos  

da freguesia de Santo Antônio de Jesus, 1870-1888 

 

Estatuto jurídico 

 
Padrinho Percentual Madrinha Percentual 

Livre 21 41,2% 10 19,6% 

O mesmo proprietário do/a 

escravo/a 

02 3,9% - 0% 

Algum Santo Protetor - 0% 12 23,5% 

Escravo (a) de outro proprietário 20 39,2% 18 35,3% 

Escravo (a) de mesmo proprietário - 0% 02 3,9% 

Liberto (a) - 0% - 0% 

Indeterminado (a) 08 15,7% 09 17,7% 

Total 51 100% 51 100% 

Fonte- APMSAJ- Livros de Assentos de Batismo de 1877-1886 

 

Para a região de Santo Antônio de Jesus, foi constatado que apenas em dois casos, ou 

seja, 3,9% das crianças cativas, batizadas entre 1770 e 1888, foram apadrinhadas por seus 

senhores. É interessante notar que, em relação às madrinhas, não houve, segundo 

demonstrado na documentação de Santo Antônio de Jesus, casos de mulheres sendo 

proprietárias e ao mesmo tempo madrinhas dos filhos de seus escravizados.   

Já o apadrinhamento de crianças cativas por homens livres foi 41,2% e de madrinha 

livre foi bem menor, apenas de 19,6%. Considerando-se que em Santo Antônio de Jesus 

tendia a predominar unidades escravistas de pequeno porte, pode-se supor que esta seria uma 

explicação viável para a escolha majoritária de padrinhos livres para os filhos de cativas. 

Podendo haver também a pretensão de que esta divisão pudesse ser feita com homens situados 

socialmente num patamar superior e que pudessem dispor de mais recursos – não só 

financeiros, mas também políticos e de prestígio – para o cuidado dos afilhados. 

Observarmos para Santo Antônio de Jesus um percentual de 39,2% de padrinhos 

escravos, um número bem próximo do percentual de madrinhas escravas que era de 35,3%. 

Destaca-se, também, que esse número de madrinhas e padrinhos escravos correspondia a 

cativos pertencentes a outros proprietários. Além disso, em 12 casos os filhos e filhas de 

cativos tiveram sua madrinha substituída por Nossa Senhora. Porém, não foi identificado 

nenhum caso de padrinhos ou madrinhas forros. 
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Reis (2008) analisa, de forma excepcional, o africano liberto e sacerdote Domingos 

Sodré que chegou a ter 14 afilhados na Bahia do século XIX, dos quais nove eram 

escravizados (cinco crioulos e quatro africanos) e os demais livres, sendo dois deles mestiços. 

A significativa participação do africano no ritual do batismo indicava que o mesmo devia 

esforçar-se para manter os compromissos de proteção e promoção com os afilhados, 

sobretudo ajudando os escravos a conquistarem suas alforrias, o que seria um forte 

ingrediente para a reafirmação de seu prestígio na comunidade africana.  

Souza (2012: 160), concordando com Reis (2008:279), salienta que nessa relação de 

compadrio estabelecida através do batismo “o liberto não só ampliava alianças sociais com 

mães, pais e senhores dos afilhados, além dos laços de proteção com estes, como também 

estendia de alguma maneira seu compromisso com a religião hegemônica”. Sendo assim, o 

compadrio servia para a construção de laços de solidariedade, expansão de redes sociais, 

formação de clientela, e outras funções, inclusive para a promoção do catolicismo.  

Em relação à escolha de padrinhos, encontramos apenas dois casos entre os 

documentos de registro de batismo analisados para Santo Antônio de Jesus, em que o 

proprietário do escravo era padrinho de algum de seus filhos. A documentação aponta que 

raramente o proprietário de escravo era ao mesmo tempo padrinho de suas “crias”, 

confirmando o padrão constatado por Gudeman e Schwartz (1988) de que os senhores 

resistiam em servir de padrinhos a seus próprios escravos, pela incompatibilidade existente 

entre este tipo de vínculo e sua autoridade de proprietário. Além disso, para os escravizados, o 

compadrio teria a função de recompor simbolicamente seus laços de família. 

 No estudo de Gudeman e Schwartz (2001: 272) sobre a região das lavouras de cana-

de-açúcar no Recôncavo baiano, foi constatado que era possível observar certos padrões na 

escolha de padrinhos. Os escravos quase nunca serviam de padrinhos de crianças nascidas 

livres, mas, pelo contrário, os filhos de escravos tinham padrinhos livres, libertos, como 

também escravos. 

Ainda segundo Schwartz (2001), o processo pelo qual os padrinhos eram escolhidos 

pelos escravos, ou pelos senhores, permanece desconhecido. É certo que havia variações que 

deixavam a iniciativa, às vezes, nas mãos do escravo e, outras vezes, nas dos senhores. Porém, 

houve várias formas de escolhas dos padrinhos entre os escravos. Existiram casos em que o 

filho de um escravo poderia ser batizado por outro escravo, sendo ou não pertencente ao 

mesmo senhor.  

Pirola (2011: 126) também considera ser a escolha de padrinhos e madrinhas ainda 

uma problemática a ser resolvida. O autor ressalta que, em primeiro lugar, as escolhas de 
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padrinhos e madrinhas escravas dependeriam, certamente, de uma aprovação senhorial. 

Contudo, não podemos pensar que todas as escolhas de padrinhos e madrinhas fossem 

decididas pelos senhores ou que não existia lógica alguma nas relações de compadrio. 

Entre as fontes analisadas, encontramos o caso da escrava de Manoel Francisco 

Mattos, chamada Maria, solteira, do serviço da lavoura, que no dia 12 de Maio de 1879 deu à 

luz um filho do sexo masculino, sendo sua avó materna de nome Luisa. O menino foi batizado 

com o nome de José pelos seus padrinhos Martinho e Luisa, ambos escravos de Dona Maria 

Joaquina do Amor Divino:  

 

Aos vinte e dois dias do mês de Maio, em 1879 nesta Freguesia de Santo Antonio de 

Jesus, [...]. Em meu cartório compareceu Manoel Francisco Mattos, lavrador, 

morador na Boa Vista, [...]. Declarou que no dia doze (12) corrente, sua Escrava 

Maria, natural desta Freguesia, solteira, da lavoura. Deu à Luz uma criança do 

sexo masculino, que apresentou neste ato, nasceu na sua residência, sendo sua Avó 

Materna Luisa, o ingênuo foi hoje Batizado com o nome de José nesta Paróquia, 

sendo seus Padrinhos Martinho e Luisa, Escravos de Dona Maria Joaquina do 

Amor Divino, moradora no Taitinga [...].
297

 

 

Percebemos que essa escrava não tinha uma relação matrimonial legalizada pela igreja 

e, apesar de não constar no documento o nome do seu parceiro, isso não descarta a 

possibilidade de que essa escrava podia ter uma relação consensual. A maioria desses 

relacionamentos não eram oficialmente sancionados pela igreja católica. De acordo com Reis 

(2001), muitas uniões eram consensuais, com a coabitação do casal. A partir daí, a 

comunidade local reconhecia a existência desses relacionamentos, assim como os outros 

escravos e também os senhores. Além disso, podemos observar uma relação familiar existente 

entre a mãe Luisa, a sua filha Maria e o seu neto José.  

Os padrinhos do recém-nascido José também eram escravos, ou seja, tinham a mesma 

posição social de sua mãe Maria, porém eram de donos diferentes já que o proprietário da 

escrava Maria era Manoel Francisco Mattos, enquanto a proprietária dos escravos Martinho e 

Luisa, que batizaram José, se chamava Dona Maria Joaquina do Amor Divino. A avó de José 

e a sua madrinha possivelmente fossem a mesma pessoa, considerando a semelhança dos 

nomes – Luisa.  

Podemos perceber que, mesmo sendo de proprietários diferentes, os escravos 

mantinham relações entre si, pois os limites entre uma propriedade e outra não se constituíam 

em barreiras intransponíveis para os cativos. Além disso, segundo Pirola (2011: 127), o fato 

de certos escravos serem escolhidos por outros parceiros de escravidão para batizarem seus 
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filhos demonstra consideração e o respeito que tinham dentro da comunidade em que viviam, 

e os laços que foram construindo ao longo do tempo. 

Já sabemos que o compadrio fazia parte da rede de parentesco do escravizado. As 

relações de compadrio podem ter sido encaradas pelos cativos como uma forma de prover um 

parentesco simbólico a fim de garantirem algum tipo de amparo e proteção. Embora os 

casamentos com pessoas de fora da propriedade fossem raros, os escravos eram capazes de 

expandir seus laços de parentesco para além desse limite, por meio do compadrio. De acordo 

com Faria (1998: 215-304), apesar do sentido religioso do compadrio, havia também ganhos 

nessa relação que extrapolavam o sentido sagrado. Ele era um importante mecanismo para a 

criação de solidariedades e relações sociais. De acordo com Klein e Luna (2010), os escravos 

não se esquivavam de usar o compadrio como tática para consolidar esses laços verticais, 

especialmente com o grupo das pessoas livres de cor. 

No trecho do assento de batismo em 1877, a criança ingênua de nome José, foi 

batizada por um casal de pessoas livres: 

Aos 04 dias do mês de Março do Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 

de 1877, nesta Freguesia de Santo Antonio de Jesus [...], em meu cartório 

compareceu Francisco José da Fonsêca, brasileiro, de condição livre, lavrador, 

morador nesta Freguesia no lugar denominado Pedra Branca, [...]. E disse que no 

dia 11 de Janeiro pelas 04 horas da tarde, Henriqueta, brasileira, escrava dele do 

declarante, solteira, do serviço da lavoura, deu à luz uma criança ingênua, do sexo 

masculino, no lugar de sua residência, sendo sua Avó Materna a Escrava 

Felicidade, do serviço da lavoura, moradora na Pedra Branca. O recém nascido foi 

Batizado no dia 25 de Fevereiro nesta Paróquia, com o nome de José, sendo seus 

Padrinhos  Parcílo da Costa Ferreira lavrador, morador na Pedra Branca e sua 

mulher Anna Maria de Jesus. [...]. Freguesia de Santo Antonio de Jesus, 15 de Abril 

de 1877.
298

  

 

No documento citado acima, a escrava Henriqueta deu à luz José e, sua mãe, chamada 

Felicidade, vivia igualmente sob o cativeiro. Porém, os padrinhos de José, o lavrador Parcílo 

da Costa Ferreira e sua esposa Anna Maria de Jesus eram livres, ou seja, de estatuto jurídico 

diferente ao da mãe e da avó de José. Percebemos, então, uma ampliação das relações 

escravas para além do estatuto jurídico. Os padrinhos, neste caso, poderiam residir em outra 

propriedade ou domicílio, seja em área urbana ou rural. Não obstante fossem raros os 

casamentos de escravos com escravos pertencentes a outro senhor, a capacidade que possuíam 

de expandir seus laços de parentesco para além dos limites da propriedade se dava, também, 
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por meio do compadrio, instituição de grande importância na consolidação das sociabilidades, 

levando-se em conta todos os benefícios dela decorrente para os cativos. 

De acordo com o que já mencionamos sobre as relações de compadrio, elas se davam 

de formas diversas, conforme foi evidenciado no registro de Maria, filha da escrava Lucia e 

do escravo Florentino.
299

 A menina foi batizada por Vicente José de Almeida, uma pessoa 

livre, que era um lavrador e morava em um local diferente, de onde residia o casal. Lucia e 

Florentino eram moradores da Pedra Branca e o padrinho Vicente José de Almeida residia no 

Casco Grosso, conforme documento citado anteriormente. 

Situação parecida foi registrada no assento de batismo de outra menina também 

chamada Maria, em 1877. Observamos também, para esse caso, que a menina teve como 

padrinho uma pessoa livre e Nossa Senhora como madrinha. Possivelmente, a criança teve 

como madrinha uma santa talvez pelo fato dos pais não terem encontrado uma madrinha para 

batizar sua filha: 

Aos 04 dias do mês de Março do Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 

de 1877, nesta Freguesia de Santo Antonio de Jesus, [...], em meu cartório 

compareceu o Reverendo Cyrillo José Dias de Andrade, brasileiro, de condição 

livre, natural da Villa de Jagoaripe, residente nesta Freguesia. E disse que no dia 

23 de Fevereiro, às 03 horas da madrugada, Escolastica, brasileira, escrava dele do 

declarante, natural da Freguesia da Conceição do Almeida, deu à luz uma criança 

ingênua do sexo feminino a qual apresentou neste ato, nasceu nesta Povoação na 

residência dele do declarante, sendo seus Avós Maternos Eugenia liberta, a recém 

nascida foi Batizada nesta Paróquia no dia 29 de Abril, com o nome de Maria, 

sendo seus Padrinhos, Antonio José Cardoso, lavrador, morador no Gequitibá, e 

Nossa Senhora. E passa a constar neste assentamento nesta em que assino com o 

declarante e testemunhas depois de lido por mim Antonio José Camillo Filho [...].
300

 

 

No dia 29 de abril de 1877, a pequena Maria, filha da cativa Escolastica, foi batizada 

em Santo Antônio de Jesus, tendo como padrinho um lavrador, livre, de nome Antônio José 

Cardoso, e por madrinha Nossa Senhora. Esses escravizados, apesar de viverem sob o jugo do 

cativeiro, mantinham relações com pessoas livres. Portanto, havia uma comunicação entre 

eles. Porém, a madrinha da criança não era nenhuma escrava, mas uma santa. 

A prática de substituir os padrinhos por santos de devoção ou pela Virgem era uma 

fórmula encontrada para contornar a falta de um, ou de ambos os batizantes, o que foi 

constatado por Gudeman e Schwartz (1988: 55) também para a região do Recôncavo. 

Assim como Souza (2012: 166) observou para as cidades de Santo Antônio de Jesus e 

Nazaré, que a apresentação dos afilhados a Nossa Senhora, tornando-a madrinha dessas 
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crianças, conforme se observa nos registros de batismo, se caracterizava em ritual simbólico 

inserido na tradição cristã católica, através da qual, além da proteção do padrinho humano, os 

batizandos contavam ainda com a proteção da madrinha santa. Proteção material, representada 

por um padrinho masculino, associada à proteção espiritual, representada pela mãe de Cristo, 

o que significaria dupla força de proteção a um filho da escravidão. 

Mattoso (1988) afirma que “os próprios negros africanos não se esquivam dele nem 

para si próprios nem para seus filhos”. Segundo a autora “no campo, onde geralmente a 

comunidade conta com maior número de homens que de mulheres, às vezes substitui-se a 

madrinha pela virgem”. A cerimônia do batismo era seguida “daquela em que a criança é 

apresentada a Nossa Senhora”. Tal apresentação geralmente era feita por uma mulher.  

Souza (2012: 166), analisando os registros de batismo, listou que somente no mês de 

novembro do ano de 1888, na igreja matriz da Freguesia de Santo Antônio de Jesus, 

ocorreram 70 batizados, dos quais 27 apresentaram Nossa Senhora como madrinha, através do 

toque à sua Coroa durante o ritual de batismo. A historiadora menciona que os números 

sinalizam ainda que em 39 batizados constava o nome do casal de padrinhos, enquanto 02 não 

tinham explícitos os nomes dos padrinhos e 02 tinham padrinho e não tinham madrinha. 

 Francisco (2007: 86) observa em seu trabalho sobre a região de Juiz de Fora a 

ausência dos padrinhos e das madrinhas nas cerimônias de batismo. A autora aponta que na 

falta de um dos batizantes eram incorporados à cerimônia alguns santos protetores ou 

padrinhos espirituais como Nossa Senhora, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do 

Carmo e um padrinho espiritual, São Francisco de Paula que, segundo a autora, poderia ser o 

padroeiro da cidade. Na ausência de padrinho e madrinha carnais, algumas vezes eram 

indicados padrinhos espirituais. Na análise dos registros de batismo de Santo Antônio de 

Jesus encontramos 12 (doze) casos em que as madrinhas eram protetoras espirituais, nesses 

casos as madrinhas foram substituídas por Nossa Senhora.  

Nos documentos que dispomos sobre as relações de compadrio, não temos como saber 

o estado civil dos padrinhos, a idade, a cor e a origem dos pais da criança e dos padrinhos. 

Todavia, a falta de precisão das informações, referentes aos atores das relações de compadrio, 

encontram-se compensadas pelas indicações sobre a qualidade do vínculo estabelecido entre 

os mesmos. Os casos descritos acima mostram como o compadrio foi fundamental para ligar 

cativos pertencentes a diferentes fazendas e também para ajudar a criar uma grande rede de 

parentesco entre eles.  
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‘Epítetos Injuriosos’ – signos, ações de simbolização  

e interpretação racial via insultos verbais
301

 

 

ENEIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA SANTOS

 

 

Insultos verbais - territórios de imagens 

 

Manoel Guilherme dos Reis conversava ao lado de uma farmácia quando foi atingido 

por uma droga fétida, sendo em seguida xingado de ‘velho descarado’ e ‘leproso’ pelo 

farmacêutico Antônio José da Silva Guimarães.
302

 Já Dona Antônia Maria da Silva Souza, foi 

chamada de “burra, branca descarada e outros epítetos injuriosos” ao repreender seu vizinho - 

Tibúrcio José de Sant´Anna - , por chamar seu filho, uma criança de seis anos, de ‘ladrão’  ao 

entrar no  quintal do querelado para apanhar cigarras.
303

  Justino Cipriano Vieira foi ofendido 

com os epítetos: ‘corno’, ‘filho da puta’, ‘safado’, ‘cabaço’ e ‘mulato descarado’, ao exigir a 

saída do inquilino de um dos cômodos de seu sobrado – o senhor Manoel Soares de Freitas, 

por motivo de seu ‘mau procedimento’.
304

 Bem, os réus Antônio José da Silva Guimarães, 

Tibúrcio José de Sant´Anna e Manoel Soares de Freitas devem ter acertado em suas intenções, 

pois as vítimas Manoel Guilherme dos Reis, Antônia Maria da Silva Souza e Justino Cipriano 

Vieira buscaram amparo legal para requerer reparação do agravo, registrando queixas que 

geraram processos crimes de calúnia e injúria. 

Esses são resumos de queixas registradas na cidade da Bahia,
305

 em fins do século do 

XIX e primeira década do XX, constantes em processos crimes de calúnia e injúria. 

Encontramos nessas fontes expressões de conflitos sociais vivenciadas por sujeitos comuns, 

que traduziam suas tensões sob a forma de insultos.   

Juridicamente, ‘todo aquele que atribuísse imputações vagas de crime, de vícios, de 

defeitos a alguém’ (corporações, depositário ou agente de autoridade pública, pessoas 

particulares) prejudicando a reputação deste último pela ‘exposição ou ódio público’, incorria 
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no crime de calumnia e injuria
306

, segundo o código criminal de 1830, tendo como pena 

prisão e multa, podendo, o ofendido, pedir explicações em juízo, ou fora dele, caso as 

acusações fossem equivocadas. O posterior código penal de 1890, em seus artigos 

recorrentemente utilizados para enquadrar o crime de calúnia e injúria, acrescentava às 

definições do código anterior “a palavra, o gesto, ou signal reputado insultante na opinião 

pública”.  

Nos interessa, aqui, mais que investigar a quebra da norma legal por via do insulto,  

discutir preliminarmente, a partir de dados recolhidos das queixas transcritas, os xingamentos 

enquanto territórios de apresentação dos papéis sociais de sujeitos comuns, de conflitos 

vivenciados por eles, quanto às simbologias construídas sobre si e sobre suas relações, 

atendendo ao objetivo geral do trabalho maior intitulado: “Insultos verbais no cotidiano de 

Salvador  (1888-1910) “filho de nega captiva (...) e outros nomes que o respeito e a decência 

faz calar”. Nele,  o objetivo é perceber como sujeitos comuns, no contexto de transposição do 

sistema escravista e anos iniciais de consolidação da ordem republicana, nas relações 

cotidianas de tensão, diferenciaram os homens de cor sob forma de insultos verbais, bem 

como buscar possíveis produções de valores próprios e ações de resistência dessa mesma 

população negro-mestiça ante aos símbolos e significados que lhes foram imputados. 

 

Sobre a construção da cor: redefinições de relações sociais no século XIX 

 

Eu sou negro ainda, 

Pra não contar com milagres 

E na ousadia  

Almejar a mais 

(Você é, Djavan) 

 

O Brasil, entre fins dos oitocentos e princípios dos novecentos, vivenciou um 

complexo de disputas sociais em torno das construções de noções de liberdade civil, de 

diferenciação racial, edificações de limites à movimentação social da população de cor
307

, 
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constituintes dos processos de reordenamento sócio-político de desmantelamento do sistema 

escravista e montagem da ordem republicana. A decadência da escravidão na cidade do 

Salvador motivou a construção de um conjunto de ações de controle restritivas à real 

integração da população negro-mestiça, no projeto político liberal de cidadania desde o 

Império, como medida de redefinição de normas e lugares sociais a serem ocupados pela 

população de cor.  

O gradual desmonte do cativeiro, praticado ao longo do século XIX, com as 

concessões de cartas de alforria e por leis especiais (a Lei Eusébio de Queirós de 1850, a qual 

proibiu o tráfico transatlântico de escravos, a Lei do Ventre Livre de 1871, responsável pela 

libertação de crianças nascidas de pais escravos e a Lei dos Sexagenários  de 1885, a qual 

garantia liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade), representou mais que disputas 

travadas entre libertos e ex-senhores. Ele operou dinâmicas nas relações cotidianas de tensões 

sociais construindo significados e expectativas de liberdade na população. Segundo Fraga 

Filho (2006, p.26), “A escravidão foi muito mais que um sistema econômico; ela moldou 

condutas, definiu hierarquias sociais e raciais, forjou sentimentos, valores e etiquetas de 

mando e obediência.”  

Buscando os sentidos da liberdade para os libertos urbanos de Salvador, no regime 

imperial, Inês Oliveira (1988) percebeu que, apesar de investido do direito a família, a 

propriedade, a livre disposição de seus bens e a locomoção (desde que não noturna), o forro 

possuía direitos políticos limitados, não possuindo acesso a postos eclesiásticos, ao poder 

judiciário e ao porte de arma. No âmbito do trabalho, Walter Fraga (2006, p.332) chama 

atenção para as políticas de controle “que refletiam a preocupação das autoridades [famílias 

baianas, camaristas e polícia] com o rápido declínio da escravidão na cidade de Salvador, na 

década de 1880”, a exemplo da criação de postura municipal de 1886 - “Posturas sobre 

locação e serviço doméstico”, a qual regulou as relações entre criados e amos, sob alegação de 

que trabalhadores domésticos não estavam habituados a prescrições.  

A polícia, também com o objetivo de disciplinar e controlar a população negra livre e 

liberta, foi incumbida de limitar a liberdade de trabalho ao ganho em Salvador, criando uma 

reunião de dados sobre cada trabalhador constituído de: número do ganhador, canto a que 

pertencia (com maior concentração na área portuária), descrição física, entre outros elementos 

que facilmente identificassem o sujeito e possibilitasse uma atuação mais efetiva policial, em 

atendimento ao ‘Regulamento policial para o serviço dos trabalhadores do bairro comercial’, 

na década de 1880. Um mecanismo que cerceou a autonomia de trabalho dos ganhadores, 

visto que sua atuação dependia da afiliação a um canto, este chefiado por um ‘capitão’ 
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nomeado pelo chefe de polícia (podendo ser deposto por ela), donde a existência do ‘capitão’, 

nessas condições, garantia ao Estado - na figura da polícia - um informante diretamente ligado 

ao cotidiano dos ganhadores.
308

   

Estrutura de controle que conjugava leis (posturas municipais de controle e 

disciplinalização da população), vigilância (sanções policiais) e “campanha de criminalização 

de costumes associados aos negros” via jornais (Santana, 2008, p.46) nos anos que 

antecederam a emancipação, conformou o conjunto de medidas adotas para regular as 

relações entre as classes dirigentes e os ex-cativos (livre e liberto). Essas mudanças 

evidenciam a preocupação com o estabelecimento de fronteiras e manutenção de hierarquias 

sociais no transcurso da decadência escravista.  

A completa extinção da escravidão em 1888, remodelou as relações da população 

quanto a definições de exercício e gozo de direitos civis, de normas de comportamento, de 

mecanismos de controle social. Nessa nova ordem, em Salvador, os libertos forjaram atitudes 

de autonomia em torno da movimentação espacial, negociaram com os patrões relações de 

trabalho e formas de remuneração, abandonaram os comportamentos de deferência e 

obediência próprias do passado cativo; enquanto as classes dirigentes produziram medidas de 

controle, em substituição às relações escravistas, que regulamentavam o deslocamento 

espacial, a atuação em serviços e ofícios dos libertos, criavam qualificativos, atributos e 

adjetivos que remontavam a condição escrava.  

Hebe Mattos (1998), buscando captar os significados da liberdade no processo de 

superação do sistema escravista no sudeste agrário, para além da ideia de não-trabalho,  

percebeu cambiações dos usos e significações da cor em relação aos atributos da liberdade 

civil. Observou que a ausência da cor dos livres nos documentos oficiais, desde meados do 

século XIX, representa mais que uma ideologia do branqueamento. Mattos evidencia que até 

meados daquele século, a cor dos sujeitos era elemento sempre presente e que para os não-

brancos ela podia variar: 

 

 mulato para o mestiço claro, pardo tanto para escravo descendente de branco 

quanto para homem livre com marca de ascendência africana, crioulo e preto para 

escravos e recentes forros, e preto também para africanos.  (Mattos, 1998, p.30).  

 

Na ordem hierarquizante da sociedade do sudeste escravista brasileiro, no contexto de 

superação da escravidão, gozar de mobilidade espacial, possuir e dispor de uma propriedade, 

ter autonomia sobre o trabalho assalariado e eventual, representavam atributos próprios de um 

                                                           
308

 Sobre cantos de trabalhadores de rua ver João José Reis, 2000. 
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homem livre, de um cidadão e requalificava a cor do liberto. Nos processos civis criminais 

analisados, Hebe percebe que as expressões “negro” e “preto” eram comumente utilizadas 

para designar escravos ou alforriados, enquanto as qualidades “brancos” e “pardos” 

designavam os livres. Nesse contexto, quanto a auto-representação da condição de liberdade 

para o não-branco: 

 

Perder o estigma do cativeiro era deixar de ser reconhecido não só como liberto 

(categoria necessariamente provisória), mas como ‘preto’ ou ‘negro’, até então 

sinônimos de escravo ou ex-escravo e, portanto, referentes a seu caráter de não-

cidadãos. (Mattos, 1998, p.284) 

 

Ivana Lima (2003), fugindo às recorrentes funções generalizantes atribuídas à 

mestiçagem de fins do século XIX, investigou a polissemia da mestiçagem disputada por 

diversos atores sociais na construção das identidades nacional e sociorracial, na corte 

brasileira entre as décadas de 1830 e 1860. Nessa perspectiva de análise, a mestiçagem deixa 

de funcionar como democracia entre os povos, ou degeneração ou identidade original, para 

operacionalizar a multiplicidade de construção de identidades sociais entre ‘o negro, o branco, 

o índio e o mestiço’. A mestiçagem assim pensada permite entrever transgressões, 

negociações, disputas vivenciadas nas construções das identidades e da política, contidas nas 

fontes - periódicos, censos estatísticos e romances. Cada um desses ‘espaços de produção 

discursiva’ produziu um ‘inventário de designações raciais’ dotado de objetivos, de interesses 

específicos correspondentes aos diversos sujeitos sociais. 

Nos impressos, Ivana percebeu que os designativos raciais e de identidade como 

‘pardo’, ‘mulato’, ‘bode’ e ‘homem de cor’, contidos em seus títulos, representaram 

reivindicações políticas racializadas de extensão de prerrogativas da cidadania aos homens de 

cor. Examinando instrumentos de classificação da população (mapas de batismo, óbitos e 

casamentos), durante o Império, que permitiam observar e controlar seu movimento, nota 

mudanças na divisão da população quanto as categorias: condição (livre, liberta ou escrava)  

cor ou raça (brancos, pretos, pretos de nação, pardos, crioulo, mulatos, índios, inexistindo o 

termo mestiçagem). A análise dos mapas, quanto a relação cor e condição, permitiu perceber 

que para os ‘brancos’ era dispensável a classificação da condição, visto que ser livre era 

atributo próprio a esta categoria, sendo necessário distinguir entre ‘pretos’ e ‘pardos’ quem 

gozava da liberdade: 

 

Outro mapa distinguia a população em brancos, pardos, pretos e índios, 

priorizando cores ou raças, sendo feita mais uma classificação em relação aos 

pardos e pretos, distinguindo-os ingênuos, libertos e cativos, novamente não 

categorizando ‘livres’, o que indica atributo de brancos. (Lima, 2003,p.100-101) 
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 Através de mapas estatísticos (instrumento que pretendia conhecer a população, sendo 

tal conhecimento viabilizador de regulação e ordenação da população, e ainda, pela 

construção da noção de povo) foi construído um inventário, uma linguagem oficial de 

identidades cuja classificação pela cor, em especial, estabeleceu limites sociais. A polissemia 

da mestiçagem estudada por Lima, nesse sentido, é o campo onde: 

 

As lutas de representação em torno da identidade nacional relacionavam-se à 

formação da sociedade política, ao seu direcionamento, aos dispositivos de inclusão 

e exclusão nesse corpo político. (Lima, 2003,p.32) 

  

À medida que se aproximava o fim da escravidão, acirravam- se as distinções entre ser 

livre e ser cativo, e as discriminações pela cor mostravam-se como elementos constitutivos 

deste processo. Nesse sentido, diferenciações, representações e ações contrastivas sobre a 

construção da cor e componentes de natureza étnico-racial, no percurso para a abolição e após 

seu estabelecimento, foram, cautelosamente, construídos e reproduzidos cotidianamente de 

maneira a tornar ‘natural’ desqualificações (associação a práticas que desrespeitavam a 

ordem, os costumes e a moral, como embriaguez, violência, batuques, vadiagem, 

criminalidade) sobre os beneficiários da liberdade. 

 

Raça e diferenciações de cidadania 

 

o couro que me cobre a carne  

não tem planos  

a sombra da neurose te persegue 

há quantos anos 

(Ébano, Luiz Melodia) 

 

Os anos finais do século XIX, no Brasil, apresentaram um quadro conflituoso marcado 

pelas transformações geradas pelo fim da escravidão e extinção do Império. A nova ordem 

política e social impunha pensar em critérios de cidadania, em manutenção de hierarquizações 

e fronteiras sociais que restringissem a integração do negro na sociedade. 

Lilia Schwarcz (1996), estudando a formalização das diferenças da população 

brasileira de fins do século XIX, tendo a mestiçagem como elemento central, observa que a 

questão racial sofreu mudanças de interpretação no transcurso dos oitocentos: uma como 

projeto nativista de estabelecimento da noção de povo no Império, levando a aceitação, em 

1844, da tese de Karl Martius que elogiava o aperfeiçoamento das três raças (donde as 



508 

 

influências indígena e negra confluíam para a herança portuguesa) criando uma simbologia 

tropical à característica da população; outra realista, cunhada a partir de 1870, influenciada 

pelas teorias racialistas, que se opunha a anterior, enfatizando as deficiências da miscigenação 

e a impossibilidade de desenvolvimento de uma cidadania universal; e uma interpretação de 

ajustamento dos modelos da ciência positiva e determinista à realidade híbrida da população, 

a partir de 1888, como amparo científico aos critérios políticos de diferenciação de 

cidadania.
309

   

Nas décadas finais dos oitocentos, nos ‘laboratórios’ institucionais - escolas médicas, 

Faculdade de Direito, Museus etnográficos, Institutos geográficos e históricos, periódicos e 

literaturas – a elite letrada empenhava-se na construção de modelo racial particular, 

desenvolvendo um jogo de seleção e filtragens de partes das teorias  científicas e de autores 

darwinistas sociais que se ajustassem à especificidade mestiça brasileira, para legitimar a 

adoção de diferenciações de cidadania correspondentes aos diferentes grupos sociais,  a serem 

internalizadas por toda sociedade. 

Desenvolvidas na Europa em meados do século XIX, as teorias científicas teorizaram 

sobre raça e sua relação com o ideal político. O darwinsmo social, fortemente utilizado no 

Brasil, por exemplo, atribuiu graus de desenvolvimento humano associado à concepção 

biologizada, situando a raça branca (numa escala linear evolutiva) no mais alto grau de 

especialização enquanto a negra e a indígena assentavam-se nos menores graus, além de 

determinar que o cruzamento entre elas resultaria em degeneração racial e social, visto que a 

capacidade humana era determinada pela hereditariedade. 

O argumento racial de diferenciação de cidadania fora construído juntamente com a 

crítica aos pilares do sistema imperial, dentre eles o sistema de privilégios e prestígio. Emerge 

a noção de liberdade republicana que conjuga duas outras noções: a de redistribuição de 

privilégios, desta vez atingindo os anseios dos grupos sociais em ascensão – e aqui as teorias 

racialistas cumprem seu papel distintivo e excludente -, e a igualdade - o reconhecimento do 

direito individual. 

Bacelar (2001) analisando as estratégias desenvolvidas para barrar a ascensão e manter 

o controle sobre os ex-escravos e seus descendentes, em Salvador, uma sociedade 

majoritariamente negro-mestiça, enfatiza: 
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Vale salientar que, com a República e o seu ideário liberal, todos tornaram-se 

cidadãos, com a equivalência jurídica de todos os indivíduos. Assim, a partir 

daquele momento o negro teria direitos e deveres como qualquer um perante a lei e 

a sociedade, devendo a sua condição de igual ser resguardada por todos, 

integrando-se perfeitamente à ordem social. Caía como uma luva nas mãos dos 

grupos dominantes baianos: negros e brancos, todos eram iguais na sociedade 

baiana. Começou a ser formulado o discurso assimilacionista da harmonia e da 

igualdade entre as raças.” (BACELAR,  2001, p.47) 

 

Sem estatuto diferenciador, visto que a nova ordem política republicana e democrática 

não previa, em suas regulamentações, distinções civis entre negros e brancos, foram 

retomados antigos elementos sócio-culturais de caráter racial (a cor e seus componentes 

auxiliares) como demarcadores impeditivos à efetiva ascensão social e de inferiorização do 

novo cidadão.
310

   

Em Salvador no pós-abolição e princípios da república, foram construídos e 

naturalizados cotidianamente atributos, adjetivações, epítetos, representações aos negros e 

mestiços na relação contrastiva com os brancos, onde a estes era associada a ideia de superior 

devido a sua herança civilizatória européia, enquanto aquele era entendido como inferior 

devido tanto a sua ascendência africana (incivilizada), quanto pelos efeitos danosos do 

cativeiro, o qual seria responsável pela “ignorância” e “ingenuidade” (BACELAR, 2001), 

além de incondizente com o princípio liberal de igualdade civil. 

Práticas costumeiras, doutrina e leis compuseram o arsenal de estratégias empregadas 

para imprimir restrições de acesso à cidadania pautadas em critérios raciais. “Territórios 

negros”, termo usado por Lígia Santana (2008) para se referir a espaços de “exercício de 

sociabilidade e manutenção de elementos culturais” da população de cor (pardos, crioulos, 

pretos/africanos, mulatos, cabras) no cotidiano de Salvador, os sambas, os botequins, os 

terreiros e os candomblés, tinham seus sujeitos constituintes e construtores costumeiramente 

associados, pelos jornais e fichas policiais, à criminalidade e desordem, desqualificando-os 

com emprego de termos como ‘capadócios’, ‘larápios, ‘desviantes’. Wlamyra Albuquerque 

(2009), também chama atenção para a atuação da imprensa na promoção da intolerância 

contra práticas culturais de matriz africana, divulgando, por exemplo, ideias de associação das 

condições de moradia dos africanos a uma inclinação natural deste para desarrumação e 

insalubridade - quando a precariedade de suas instalações decorriam da falta de recursos que 
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garantissem a dignidade -, argumento que respaldava constantes incursões da polícia e 

inspetores de saúde às casas destes sujeitos, mantendo uma vigilância sobre suas práticas.  

Elementos de diferenciação social foram forjados cotidianamente de maneira a 

garantir hierarquizações e fronteiras sociais nos anos finais do sistema escravita e no pós-

abolição. Vadio, criminoso, feiticeiro eram algumas das denominações forjadas pelas classes 

dirigentes, no sentido de versar sobre a demarcação de lugares sociais e manutenção de 

privilégios sociais e políticos, atribuindo práticas incompatíveis com a ordem pública, 

manejadas com cautela para não evidenciar critérios raciais na distribuição desigual de 

cidadania, numa sociedade na qual a massa da população era composta por homens de cor, 

disputando igualdade de direitos, conforme afirmou Wlamyra  (2009, pg.125) “não eram 

apenas os trabalhadores que os proprietários perdiam, mas a sua própria posição hierárquica 

estava em jogo”. 

 

O lugar dos insultos na representação social 

 

Negro é sempre  vilão 

Até meu bem provar que não 

É racismo meu? Não  

(Ilê de Luz, Ilê Aiyê) 

 

A nova ordem política republicana e democrática não estabelecia distinções civis entre 

os membros de sua sociedade. Negros, brancos e mestiços estavam amparados pelas mesmas 

regulamentações legais. O código criminal de 1830, bem como o posterior código penal de 

1890, quanto aos crimes de calúnia e injúria, por exemplo, zelavam pela integridade moral e 

social dos cidadãos. Ofender alguém em sua reputação, expondo o sujeito publicamente, 

poderia gerar processo criminal cujo desfecho resultaria em punição com prisão e multa. 

Diversos processos crimes contra calúnia e injúria foram abertos na cidade da Bahia, entre 

1888 e 1910, por sujeitos comuns, no sentido de requerer reparação do agravo causado pelos 

insultos verbais.  

‘Velho descarado’ e ‘leproso’; “burra, branca descarada e outros epítetos injuriosos”; 

‘ladrão’; ‘corno’, ‘filho da puta’, ‘safado’, ‘cabaço’ e ‘mulato descarado’, foi o vocabulário 

selecionado pelos réus para demarcar as identidades de suas vítimas. As identidades são 

lugares, posições sociais, construídas via recursos materiais e simbólicos, nos quais os 

sujeitos são convocados a ocupar (não de maneira passiva), informando pertencimentos 

através de recursos da cultura. Às identidades cabem informar as modalidades de apreensão 
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do real, “elas têm a ver (...) com as questões “quem nós podemos nos tornar”, “como nós 

temos sido representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos 

representar a nós próprios”(HALL, 2000,p. 109). Entendemos as representações como os 

signos e ações que traduzem ou interpretam determinado seguimento da realidade (o objeto da 

ação de simbolização) segundo códigos simbólicos (ideologias, estereótipos, superstições, 

crenças, mitos e etc) peculiares ao meio cultural e circunstância histórica ao qual pertence o 

agente do ato de re-apresentação (CHARTIER, 1990; CARDOSO, 2000; SEVCENKO, 

1993), operada por meio do jogo de construção de diferenças, as quais estabelecem fronteiras 

simbólicas, desenvolvem relações de poder pela exclusão.  

Nas circunstâncias em que negros, brancos e mestiços tinham suas imagens 

contrastivas e cotidianamente construídas e vivenciadas segundo as limitações da posturas 

municipais, a vigilância policial, as campanhas de diferenciação empunhadas pelos jornais e 

os parâmetros selecionados de doutrinas racialistas, os xingamentos, enquanto representação, 

se configuram como territórios ricos em informação social, por conter em seu vocabulário 

variáveis (laços pessoais, local de expressão dos insultos, gênero, raça) e palavras (‘safado’, 

‘infame’, ‘ladrão’, ‘negro descarado’, ‘cabrão’, ‘preta’, ‘filho de negra captiva’) que marcam 

simbolicamente os sujeitos (ou grupos), posicionando-os em lugares sociais nos quais eles 

expressam e produzem a compreensão sobre si e sobre os ‘outros’. Garrioch (1997), 

estudando insultos verbais contidos nas queixas policiais registradas em Paris, pela sociedade 

popular na segunda metade do século XVIII, percebeu que os insultos (vagabundo, trapaceiro, 

prostituta, amásia) relacionavam os sujeitos (homens e mulheres – parentes, vizinhos), a 

práticas criminosas e imorais (desonestidade, roubo, promiscuidade sexual) refletindo, não só, 

a falta de segurança, tanto física quanto financeira - preocupações e valores dominantes 

naquele contexto -, mas, também, organizavam e representavam socialmente essa população.  

Em Salvador, no contexto de queda do sistema escravista, retomando os resumos de 

queixas transcritas no início deste trabalho, um homem na rua, não é apenas homem, mas 

também ‘velho descarado’ e ‘leproso’; uma mulher casada e com filho é, ainda, ‘burra’ e 

‘branca descarada’ e ‘outros epítetos injuriosos’; uma criança que apanha cigarras é ‘ladrão; 

um dono de sobrado também é ‘corno’ e ‘filho da puta’ e ‘safado’ e ‘cabaço’ e ‘mulato 

descarado’; diferenças são estabelecidas entre o eu (réus) e o outro (vítimas) num jogo de 

classificação simbólica, que exibe como as relações sociais são organizadas e vividas. 

Woodward (2000, p.14) observa que o caráter relacional da identidade, estabelecendo 

diferenças e, portanto, contingenciando quem é excluído e quem é incluído, observa que “isso 

terá efeitos reais porque o grupo será socialmente excluído e terá desvantagens”. Quem é 
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socialmente o ‘outro’ em relação ao farmacêutico, quem é o ‘outro’ em relação ao vizinho do 

quintal com cigarras, quem é o ‘outro’ em relação ao inquilino de “mau comportamento”, e 

mais que isso, quais os efeitos reais das ações de simbolização efetuadas pelos réus e de quais 

códigos simbólicos estiveram imbuídos para desempenhar as ações de simbolização?
311

 

Especifico nossa atenção na recorrência à raça, ante a um conjunto de variáveis disponíveis, 

nesse processo de representação, não por considerá-la mais ofensiva, mas justamente para 

perceber os códigos simbólicos que marcaram a diferença pela raça, segundo o contexto de 

utilização, e os efeitos operados pela diferença.  

Em Salvador, além de compor um vocabulário de insultos, os xingamentos de caráter 

racial são atrelados a outros, constituindo-se em epítetos, termo que é definido como a palavra 

que se liga diretamente ao substantivo designando uma qualidade própria do nome a que se 

refere. Nesse sentido ser representado como ‘branca descarada’ ou como ‘mulato descarado’, 

possibilita antever uma característica própria (ou reivindicada inerente) à raça no qual o 

insulto se ajunta. Aspecto interessante, porque nos 36 documentos reunidos (número que não 

representa a totalidade de processos disponíveis no APEB, mas constitui uma amostra do 

período proposto) a expressão de insultos na forma de epítetos apenas se repete quando 

associados a elementos negro-mestiços. Questão intrigante, e que se relaciona ao objetivo 

geral do trabalho maior no qual este se insere, para investigar como sujeitos comuns, no 

contexto de transposição do sistema escravista e anos iniciais de consolidação da ordem 

republicana, em relações cotidianas de tensão, diferenciaram os homens de cor nos insultos 

verbais. Talvez resida aí a eficácia da representação, na sua imbricação ao nível dos costumes, 

hábitos e valores sociais, por um processo de internalização de elementos sócio-culturais de 

caráter racial com vistas à manutenção de hierarquizações e fronteiras sociais que 

restringissem a real integração do negro na sociedade. 

Entretanto, Candau (2011, p.26) atenta para o fato de que “as estratégias identitárias de 

membros de uma sociedade consistem em jogos muito mais sutis que o simples fato de expor 

passivamente hábitos incorporados”. Mesmo considerando a existência de elementos comuns 

da mentalidade aos sujeitos de um certo período (deve-se resguardar as divergências de 

mentalidade entre grupos de níveis diferentes que se relacionam estabelecendo oposição e 

intercomunicações culturais segundo valores próprios
312

), é necessário interpretar os insultos, 

também, para além de um vitória das estratégias empregadas para imprimir restrições de 
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 Sobre como as práticas de simbolização operadas por indivíduos ou grupos como marcas de estar e ser 

socialmente, ver: HALL, Stuart;WOODWARD, Kathryn; 2000. 
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 São considerados, aqui, os conceitos de cultura popular, cultura de elite e circularidade cultural interpretados 

por Ginzburg, 1987. 
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acesso à cidadania pautadas em critérios raciais, e buscar possíveis produções de valores 

próprios e ações de resistência dos homens de cor ante aos símbolos e significados que lhes 

foram imputados.  

Os conflitos gerados pelas imagens constituídas pelos xingamentos, nos leva a discutir 

a partir da noção de luta de representação, proposto por Chatier (1990, p.17), enquanto jogo 

de escolhas de percepção do social produzindo práticas e valores que permitem “(...) 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do 

mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio.” Considera, ainda, que ocupar-se 

de conflitos de classificação ou de delimitação “consiste em localizar os pontos de 

afrontamento tanto mais decisivos quanto menos materiais.  

Nesse sentido, dar ênfase à representação, e o seu lugar na cultura, permite perceber os 

sentidos atribuídos às experiências cotidianas, dar visibilidade à forma como os sujeitos 

comuns nomearam a si e aos outros, ler “os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se 

posicionar e a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 2000,p.17).  

 

Insulto que nomeia 

 “É por meio dos significados produzidos pelas  

representações, que damos sentidos  

à nossa experiência e àquilo que somos.”   

(WOODWARD, 2000,p.17) 

 

Este trabalho discutiu a viabilidade do conceito de representação, uma expressão da 

identidade, como categoria de análise dos insultos verbais amplamente utilizado na Salvador 

entre 1888 e 1910 como resposta a conflitos cotidianos vivenciados por sujeitos comuns. Os 

signos e ações de simbolização contidos nos insultos verbais podem ser lidos como lugares de 

construção de práticas de significação por sujeitos comuns, na Salvador do pós-abolição, 

exibindo como estes pensavam e agiam no mundo, nomeavam a si e aos outros, demarcando 

fronteiras simbólicas que produziram papéis sociais diferenciados e operaram o exercício de 

poderes desiguais. 

Os insultos, bem como o jargão judiciário ‘epítetos injuriosos’ (expressão que sugere 

operação de silenciamentos), enquanto representação, inscritos, tanto na linguagem proferida, 

quanto na compreensão que o mediador (escrivão, delegado e juiz) teve da transgressão da 

norma legal, estabelece elos com a sociedade da qual é constitutiva; são, assim, recursos 

interessantes à investigação de como sujeitos comuns se organizaram socialmente, quais 

mecanismos de inclusão e exclusão operaram, como construíram e significaram práticas 
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costumeiras de distinção social, tendo em vista a regulamentação de equivalências jurídicas 

entre os personagens sociais no contexto em que elementos de caráter étnico-racial eram 

manejados no processo de redemarcação de posições sociais a serem ocupados pelos ex-

escravos e seus descendentes – a população negro-mestiça.  
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Liberto, livre e ingênuo: uma análise sobre diferentes e 

semelhantes sujeitos sociais na Bahia (1871 -1888) 

 

GIOVANNA FERREIRA NUNES GUSMÃO

 

MAURÍCIO MESSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA


 

 
 

Considerações iniciais 

 

A sociedade baiana do século XIX era hierarquizada, mas os contornos dos grupos 

sociais que a compunham não eram rígidos (MATTOSO, 1978, p. 5). Era uma sociedade em 

que o abismo entre ricos e pobres se aprofundava cada vez mais, sendo os abastados uma 

pequena minoria em contraste com a grande massa indigente. Nesse contexto, uma complexa 

hierarquia social e racial estruturava esta sociedade cuja base era o trabalho escravo. 

A mão de obra escrava encontrava-se não somente nos engenhos de açúcar do 

Recôncavo, mas em todos os setores desta sociedade. Sendo assim, é possível afirmar que os 

escravos constituíam o principal segmento de trabalhadores da Bahia na época. Todavia, faz-

se necessário ressaltar a existência de outros grupos sociais que também desempenhavam 

importantes funções econômicas, sociais, culturais e políticas na Bahia do século XIX 

(ANDRADE, 1988). 

 O historiador João José Reis afirma que a Bahia estava marcada por profundas 

desigualdades sociais, com a expansão da população pobre livre e a escrava (REIS, 2003, p. 

43). Nesse sentido, é possível afirmar que um crescente contingente de libertos, setores livres 

e pobres compunham a maioria da sociedade baiana do período. De acordo com Kátia 

Mattoso, 90% da população livre de Salvador no século XIX vivia na pobreza, o que nos leva 

a refletir sobre o grau de desigualdade existente entre os grupos sociais na Bahia 

(MATTOSO, 1992. p. 201). 

A partir da segunda metade do século XIX o sistema escravocrata começou a 

deteriorar-se com sinais visíveis de crise e início de um processo gradual de transição para o 

trabalho livre. A cessação do tráfico internacional de escravos em 1850, a liberdade concedida 
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às crianças nascidas de mães escravas (1871) e aos escravos com mais de sessenta anos 

(1885) revelam a conjuntura dessa crise que desagregou o sistema escravista – resultado de 

um longo processo de luta e resistência dos sujeitos escravizados – e tornou inadiável a 

Abolição da escravidão (1888). De acordo com Wlamyra Albuquerque: “Em todo o país a lei 

de 13 de maio libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia 

conquistado a alforria antes de 1888 através das estratégias possíveis” (ALBUQUERQUE, 

2009, p. 96). A respeito das leis imperiais para emancipação dos escravos, Walter Fraga 

ressalta: 

 

Das leis emancipacionistas promulgadas pelo governo imperial, a lei de 28 de 

setembro de 1871, mais conhecida como Lei do Ventre Livre, foi a de maior impacto 

nas relações escravistas. Além de libertar os “ingênuos” [...], instituiu o fundo de 

emancipação que libertava escravos com recursos provenientes de impostos sobre 

propriedade escrava, loterias, multas para quem desrespeitasse a lei e dotações dos 

orçamentos públicos (FRAGA FILHO, 2006, p. 49). 

 

A lei de 1871 (Lei do Ventre Livre) se constituiu num golpe de misericórdia na 

escravidão, uma vez que promoveu rupturas no mecanismo de reprodução da mão de obra 

escrava, com consequências na estrutura da família negra do século XIX. A esse respeito, 

Isabel Reis ressalta que, “a lei de 1871 também trazia disposições importantes de proteção à 

família escrava, com a proibição de separar mãe de filho menor de 12 anos e o favorecimento 

da libertação de mulheres escravas, sobretudo mães” (REIS, 2001, p. 28). Apesar de se 

reconhecer nessa legislação uma possibilidade de por fim à reprodução endógena da 

escravidão brasileira, observa-se que ela deixou brechas para manter as crianças sob o 

controle senhorial, através das tutelas. O que alguns autores classificam como rearranjo nas 

relações de trabalho.   

Kátia Mattoso afirma que, com a Lei do Ventre Livre, a criança ingênua perdeu o seu 

valor enquanto mercadoria, sendo substituído pelo valor-trabalho: “As cláusulas restritivas, 

embutidas uma na outra, no intuito de evitar a libertação de “menores”, é a própria evidência 

de que apesar de livre, o filho da escrava não deixou de perder seu valor de mão de obra, valor 

segundo sua idade” (MATTOSO, 1991. p. 93). 

As tutelas tornaram-se uma espécie de “escravidão disfarçada”, uma tentativa 

desesperada para manter os filhos das escravas sob domínio senhorial e remediar a questão da 

mão de obra. Uma estratégia para não romper com os laços de dependência após a liberdade, 

explorando a força de trabalho das crianças “nascidas livres”.  
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Livre e liberto  

Em de 7 de novembro de 1831 foi sancionada no Brasil uma lei conhecida como Lei 

Feijó, ou “Lei para inglês ver” (GURGEL, Acesso 2013), a qual determinava que todos os 

africanos traficados ilegalmente do continente africano para o Brasil, a partir daquela data, 

seriam considerados juridicamente livres, ou seja, orientava-se sobre a preservação da 

condição legal de – homens, mulheres e crianças – livres (FLORENCE, 2002). A 

historiografia aponta que, na época de sua promulgação, a Lei Feijó não foi respeitada, no 

entanto em meados do século XIX muitos escravos e seus representantes moveram na Justiça 

ações de liberdade beneficiando-se com a existência da citada lei (SILVA, 2007). 

Faz-se necessário ressaltar que, após a Lei Feijó, o termo “africano livre” foi 

designado a todo africano importado ilegalmente, enquanto a expressão “livre” era e 

continuou sendo utilizada para qualquer pessoa que houvesse nascido de mãe livre. Já o termo 

“liberto” era admitido a todo escravo que adquirisse carta de alforria, um documento jurídico, 

o qual podia ser emitido por diversas razões, sendo que a mais comum entre elas era através 

de um ônus econômico, que podia ser pago ou não pelo próprio escravo.  

Pesquisadores concluíram que no Brasil, através do estudo das séries de cartas de 

alforria, é possível observar que o pagamento podia ocorrer de diferentes formas, inclusive 

por meio de parcelamento, a chamada coartação, como é evidenciada pelo trecho da carta de 

alforria concedida ao escravo Marcolino: 

 

Eu abaixo assignada senhora e possuidora do escravo creoulo de nome Marcolino 

de edade de vinte seis annos filho da minha escrava Virginia, Angola, para 

beneficiar o dito escravo antes do meo falliscimento forro-o, com a condição de 

pagar-me mensalmente para minha subsistência dez mil reis, podendo da data desta 

para sempre gosar da sua liberdade como se de ventre livre nascesse, o que faço de 

minha livre vontade sem constrangimento de pessôa alguma (APB, Livros de notas 

nº 416, 1871, p.3v). 

 

Apesar da carta de alforria ser um documento com valor legal, muitas vezes registrada 

em cartório mediante a presença de testemunhas, o senhor tinha o direito de revogá-la sob a 

alegação de “ingratidão”, porém, a partir de 1871: “Fica derrogada a ord. liv. 4º, tít. 63, na 

parte que revoga as alforrias por ingratidão”, (BRASIL. Lei nº 2.040/1871. Acesso 2007), o 

que levou muitos escravos, representados por um curador, e senhores, a travarem turbulentas 

brigas judiciais (CHALHOUB, 1990). 

Havia ainda as alforrias concedidas gratuitamente, ou seja, quando nas negociações 

não ocorriam valor pago. Contudo, em algumas situações, ficavam previamente estabelecidas 

as condições ao futuro liberto. Nestas cartas de alforria condicionadas, geralmente constavam 
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as exigências do proprietário do escravo, bem como a duração dos devidos serviços que o 

“ex-escravo” prestaria a seu “antigo” senhor ou a seus familiares.  

Vejamos um trecho contido na carta de liberdade da escrava nagô Esperança:  

Digo eu Benta Joaquina de Amorim que sou senhora e possuidora de uma escrava 

por nome Esperança de nação nagô, a qual forrarei com a condição de me 

acompanhar até meo fallecimento pelos bons serviços que me tem prestado a dita 

minha escrava Esperança, e poderá gosar de sua liberdade como fica já acima dito 

depois do meo fallecimento como si de ventre livre nascesse, cuja liberdade lhe 

confiro muito de minha própria vontade sem constrangimento de pessoa alguma... 

(APB, Livros de notas nº 406, 1870, p.24v). 

 

De acordo Wellington Castellucci Junior, “na perspectiva dos senhores, as alforrias 

condicionais eram também uma das estratégias que poderiam estar funcionando como um instrumento 

de controle sobre a escravaria”. Ou ainda, como forma de transformar os libertos em agregados 

(CASTELLUCCI JÚNIOR, 2005, p.230).
313

  

A respeito dos libertos, Maria Inês Côrtes de Oliveira lançou uma interrogação 

pertinente: 

 

Depois de pago o seu preço, quanto realmente valia a liberdade? A alforria 

garantia ao ex-escravo o seu ingresso na sociedade civil investido de todos os 

direitos ‘como se de ventre livre houvesse nascido’. Isso assegurava ao liberto seu 

direito à família, à propriedade, à livre disposição de seus bens, podendo também 

ser nomeado curador ou tutor de outras pessoas carentes de capacidade civil 

(OLIVEIRA, 1988, p. 29). 

 

É certo que os libertos puderam ingressar na sociedade civil, bem como, adquirir 

propriedades e nomear juridicamente seus herdeiros, como podemos verificar através de seus 

testamentos e inventários, documentos de grande relevância para o estudo de tais sujeitos. 

Esses documentos trazem informações preciosas como: a origem, se foram casados 

oficialmente ou não, se tiveram filhos, legítimos ou não, se os reconheceram legalmente, se 

optaram por rituais católicos para o sepultamento – tradicionais na época – como gostariam 

que se realizasse tal cerimônia, enfim, se adquiriram bens, quais foram e para quem gostaria 

de deixá-los, como podemos observar no testamento deixado por Sabina da Cruz: 

Em nome da Santíssima Trindade – 1º Eu Sabina da Cruz achando-me um pouco 

encomodada de saúde, porem no gozo de minhas faculdades intellecutaes, delibero 

meo testamento pela maneira. 2º Declaro que sou catholica e professo a Religião de 

Jesus Christo, pois que desde que vim de minha terra de África, onde nasci, 

chegando n’esta Capital a muitos annos fui baptisada nos mesmos preceitos da 
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Santa Religião Catholica na fé da qual tenho sempre vivido, e dezejo morrer, 

rogando ao Supremo Altíssimo quando houver de ser chamada a sua Suprema 

prezença o perdão dos meos pecados por amor de sua mãe Maria Santíssima a 

quem pela paixão de Seo Santíssimo Filho recomendo a minha alma. 3º Declaro que 

sendo escrava do Senhor Manuel Gonçalves da Cruz já fallecido do seo poder me 

libertei a muitos annos dando-lhe dous escravos por minha liberdade conservando-

me sempre no estado de liberta solteira, sem ter filhos de qualidade alguma e por 

isso sem herdeiros necessários que possão ter direitos aos meus bens, dos quaes 

posso dispol os como bem me convier – 4º Declaro que são meos testamenteiros, 

[...] 5º Declaro que o meo enterro será feito [...] com as minhas circunstancias 

mandando-se no dia do meo fallecimento dizer trez Missas, uma a Virgem Nossa 

Senhora, outra a Paixão de Jesus Christo e [...] 6º Declaro que os bens que possuo 

deprehendem nos escravos a saber Lino Gege, Maria Luiza Nagô... (APB, LRT Nº 

47, 1872, p.28). 

 

Em trechos do documento acima podemos vislumbrar em que universo convivia os 

libertos naquele momento. Em parte da documentação arrolada foi possível verificar que 

africanos libertos fizeram questão de registrar sua origem: “pois que desde que vim de minha 

terra de África, onde nasci”, e, apesar de alguns se mostrarem participantes das regras ou 

ideologia dominante à época, como foi o caso de Sabina da Cruz que professou a religião 

católica, a qual era oficial, talvez como forma de alívio para a sua alma, bem como a 

aceitação ou legitimação de outra forma de crer, viver e morrer, que não foi a herdada das 

sociedades africanas, não significa afirmar que eles renegaram toda sua tradição cultural, suas 

crenças nas divindades, na forma de viver, de resistir e de encarar a morte, e sim, que muitos 

se adaptaram à “cultura do branco”. 

Outro aspecto que merece destaque no testamento da africana liberta Sabina da Cruz é 

a posse que a mesma tinha de escravos: “Declaro que sendo escrava do Senhor Manuel 

Gonçalves da Cruz já fallecido do seo poder me libertei a muitos annos dando-lhe dous 

escravos por minha liberdade”. Nesse sentido Oliveira afirmou que: “o segundo elemento 

definidor do nível de riqueza ou pobreza dos libertos é[ra] o numero de escravos possuídos ” 

(OLIVEIRA, 1988, p. 40). Neste caso é importante destacar que ao adquirir um escravo, o ex-

escravo muitas vezes estava buscando uma forma de se colocar diante da sociedade, bem 

como o próprio sustento ou de sua família, se existisse, além da cultura dominante que os 

libertos eram fortemente influenciados, sendo que este não foi necessariamente um elemento 

definidor nas relações dos ex-escravos e escravos. Nesse sentido, Reis afirmou que: “a posse 

de escravos era tão comum que representava no mínimo uma aspiração de toda gente livre e 

liberta” (REIS, 2003, p. 32). 

Alguns libertos ao adquirirem um escravo para o seu sustento faziam questão de 

conceder-lhes a liberdade quando se aproximavam da morte, visto que não iriam mais 

necessitar de seus serviços. Outra questão são os laços afetivos e de solidariedade que também 
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estavam presentes entre os libertos, como podemos observar no testamento da africana liberta 

Maria Simplicia dos Anjos: 

 

Em nome de Deos Amem – Eu [...] 1º - Sou cazada com Raimundo de Souza 

Pimentel, e durante o tempo do nosso consorcio não temos filhos, nem mesmo antes, 

e por isso não tenho descendentes – 2º - Sou africana liberta maior de sessenta anos 

tendo vindo da Costa em menor idade, e assim, nenhum conhecimento tem de seos 

Paes, que os considera não existirem – 3º – Nomeio por meos testamenteiros, em 

primeiro lugar a meo marido. [...] – 4º - O meo será digo meo enterro será feito, 

como for da vontade de meo marido sem pompa. – 5º - Deixo liberta a minha cria 

Damiana, crioula, cazada com Inocêncio Jozé de Carvalho. – 6º- Deixo liberta a 

Maria africana, mãe de Damiana já, de maior idade, cujos valores entrarão na 

minha terças. – 7º - A minha escrava Maria africana fica na obrigação do 

pagamento de dez missas que se hão de celebrar por minha alma, dando a meo 

marido a devida importância. – 8º - Instituo por herdeira do remanescente de minha 

meiação, a dita crioula cria Damiana, que reconheço como filha adoptiva de 

acordo com meo marido. E desta forma hei findo o meo testamento,... (APB, LRT Nº 

47, 1871, p.13). 

 

Maria Simplicia dos Anjos não apenas concedeu a liberdade a Damiana, como 

também fez questão de declarar que a tinha como filha adotiva, com o consentimento de seu 

marido, e dessa forma, instituiu a escrava Damiana como herdeira dos bens que lhes cabia: 

“minha meiação”. Outro aspecto interessante é que Maria Simplicia dos Anjos apesar de toda 

demonstração de afeto que tinha por Damiana impôs condição à mãe desta, a mínima que 

tenha sido: “A minha escrava Maria africana fica na obrigação do pagamento de dez missas 

que se hão de celebrar por minha alma”. Tal obrigação deixada à escrava Maria não deve ser 

pensada apenas como uma obrigação para concessão da liberdade, mas, também, como o 

cumprimento de um ritual simbólico muito presente à época e que servia para afirmar a 

gratidão de Maria pela própria liberdade e pelo tratamento que a senhora deu à sua filha, 

concedendo-lhe a liberdade e nomeando-lhe como herdeira. 

Foram muitos os estigmas e preconceitos que recaíram sobre os ex-escravos e seus 

descendentes, além das regras impostas para que tais indivíduos pudessem conviver numa 

sociedade hierarquizada que era a Bahia e o Brasil no século XIX. Assim, Oliveira concluiu: 

“contudo, o preço maior da liberdade era a própria sobrevivência” (OLIVEIRA, 1988, p. 30). 

O que não significa dizer que os libertos se submeteram, obedecendo passivamente aos 

limites que lhes foram impostos pelo grupo dominante, detentor dos poderes econômico, 

político e prestígio social.  

Não descartando situações atípicas, estudos mostram que aos libertos eram 

possibilitadas as mesmas atividades ocupacionais desenvolvidas anteriormente na condição de 
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escravos, o que os levaram a viver numa condição próxima à vivida pelos cativos e 

praticamente impedidos de ascender financeira e socialmente.  

 

Os ingênuos e a lei do ventre livre 

 

Ingênuo é um termo que designa as crianças nascidas livres de mães escravas. É um grupo 

social surgido na segunda metade do século XIX com a aprovação da lei 2040 de 1871, chamada Lei 

Rio Branco e conhecida por Lei do Ventre Livre. Promulgada no dia 28 de setembro de 1871 pela 

Princesa Imperial, regente Isabel, a Lei do Ventre Livre, no artigo primeiro, explicita que “os filhos da 

mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre”, 

entretanto, é necessário salientar que a dita lei foi aprovada recheada de cláusulas restritivas (BRASIL. 

Lei nº 2.040/1871. Acesso 2007).  

Segundo a lei 2040, os ingênuos poderiam permanecer atrelados aos senhores de suas mães até 

a idade adulta, conforme podemos verificar em um trecho da lei: 

 

Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas 

mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos 

completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, 

ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do 

menor até a idade de 21 anos completos (BRASIL. Lei nº 2.040/1871. Acesso 2007).   

 

Nesse sentido, é possível identificar que a liberdade da lei não promovia a ruptura com 

as relações escravistas, todavia não se pode afirmar que os sentimentos, ideais e 

comportamentos dos proprietários de escravos fossem uniformes. As fontes, bem como a 

bibliografia consultada, nos permitem verificar que existiram diferentes modalidades de 

proprietários de escravos, desde aqueles que possuíam grandes extensões de terras, com 

escravos de idades e funções diferenciadas, até os que possuíam apenas um escravo, o qual, 

muitas vezes, exercia suas funções na rua, como escravo de ganho,
314

 para sustentar a si 

próprio e ao seu dono. 

Alguns proprietários de escravos que não admitiam a falta de humanidade prevista no 

conjunto das leis imperiais, tentaram ao seu modo, ou baseando-se em suas crenças, agir de 

forma diferente. Vejamos um caso envolvendo o “crioulinho” Lourenço: 

Eu abaixo assignado sendo possuidor do crioulinho Lourenço de dous annos de 

idade, pouco mais ou menos, filho de minha escrava Pitta, declaro que com a 

condição de ficar eu tendo sobre elle o direito que um tutor, ou pai tem, segundo 

                                                           
314
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a escravidão urbana no Rio de Janeiro – 1808-1822. Petrópolis, Vozes, 1988 e SOARES, Cecília Moreira. As 
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as leis do paiz, sobre seus tutelados, ou filhos, ate que complete a idade de vinte 

um annos, [...] lhe concedo em louvor de nosso senhor do Bom-fim, hoje dia do 

nascimento do menino Deus, a sua inteira liberdade de todo o dominio e posse que 

sobre elle tinha sob as clausulas acima descriptas, podendo d`ella gozar como se 

de ventre livre houvesse nascido. Pesso por tanto, as justiças do paiz para que ela 

fasção garantir em toda sua plenitude, e a reconheção como cidadão livre que é, 

de hoje para sempre. (APB, Livros de notas nº 413, 1872, p.26). (grifos nossos) 

 

Casos como o de Lourenço, em que o proprietário concede a liberdade à criança de 

tenra idade, aparecem na documentação para o período analisado, porém, em se tratando da 

Lei do Ventre Livre, estudos apontam que a maioria dos proprietários de escravos optou por 

utilizar-se dos serviços dos menores até a idade de 21 anos. Outra questão a ser levantada são 

os interesses que norteavam a “doação da liberdade”. Tais questões estavam ligadas, dentre 

outras, ao medo de envelhecer ou adoecer sozinhos, o que “doar a liberdade” significava, 

muitas vezes, continuar a ser servido pelo “ex-escravo”, não mais por obrigação e sim por 

gratidão. Nesse contexto, “gratidão”, em alguns casos, aparecia acompanhada de outro 

sentimento: dívida.  

Na busca por compreendermos melhor a trajetória dos ingênuos, analisamos algumas 

ações envolvendo pedidos de tutela em diferentes cidades da Bahia: Amargosa, Entre Rios, 

Ituaçu, Mucuri, Pombal e Valença. Destas, a que mais encontramos documentação 

relacionada foi Amargosa. A escolha das cidades se deu a partir da documentação encontrada. 

Sendo o número de ações de tutela referente a tais sujeitos bastante reduzido, nossa 

prospecção caracteriza-se como qualitativa.  

Na documentação arrolada identificamos diferentes alegações para o pedido de tutela. 

Todavia, o que mais nos chamou a atenção foram as ações movidas para tutelar ingênuos após 

a Lei Áurea, como podemos observar no caso a seguir: 

 

Diz Francisco Felix de Mello e Silva, lavrador, residente n’esta freguezia de 

Amargosa, que, se achando sem arrimo e proteção o menor, ingênuo, Faustino, de 

quatorze anos (14 anos) de idade, filho da ex-escrava Theodora cujo destino se 

ignora, e não tendo a Lei de Treze de Maio cogitado da sorte dos ingênuos, quer ter 

em sua companhia o dito menor, afim de garantir-lhe o futuro. (APB, Tutela e 

soldada, 1888). 

 

Nas páginas seguintes do processo envolvendo Faustino, o Juiz de Órfãos, João José 

de Figueiredo, atendendo ao pedido do lavrador Francisco Felix de Mello e Silva, concede a 

tutela do dito menor ao solicitante “que, com sã consciência, recebesse de tutela e soldada
315
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ao ingênuo Faustino, [...], por prazo de tres annos, pagando-lhe annualmente a quantia de 

cincoenta mil réis...” (AZEVEDO, Acesso 2013). 

Diante do exposto, cabem alguns questionamentos. Será que Francisco Felix de Mello 

e Silva estava de fato preocupado com o futuro do menor Faustino, como deixou exposto no 

pedido de tutela? Será que era apenas por generosidade e humanidade que o lavrador em 

questão estava disposto a ter despesas anuais, além da vestimenta, educação e alimentação? 

Ou será que era mais um antigo dono de escravos desesperado com a abolição da escravidão 

tentando cativar/explorar a mão de obra do menor? 

Estudos apontam que no Brasil, no final do século XIX, as crianças oriundas da 

escravidão, pobres e órfãs eram muitas vezes “amparadas” por pessoas ou famílias de melhor 

condição financeira. De acordo com Heloísa Maria Teixeira, “o domicílio acolhedor fornecia 

proteção, subsistência e educação e o acolhido pagava com tarefas, serviços ou trabalhos” 

(TEIXEIRA, Acesso 2013, p. 182.).  

Estabeleciam-se, assim, relações de trocas. No campo legal, tais relações podiam ser 

estreitadas através da tutela. Nesse contexto, Teixeira aponta que: 

 

O vínculo da tutela era estabelecido a partir do momento em que o juiz nomeava um 

tutor para uma criança. Ao tutor, cabia a função de educar os tutelados como 

pessoas livres, conduzi-los ao aprendizado de uma profissão, além de ensiná-los a 

ler e escrever. O objetivo era permitir que, no futuro, tais menores pudessem 

adquirir meios de subsistência adequados para sua sobrevivência e de sua futura 

família. (TEIXEIRA, Acesso 2013, p. 182).  

 

Através da lei, cada tutor sabia e atestava suas responsabilidades para com seu 

tutelado, entretanto, a historiografia aponta que muitos casos envolvendo tutela foram uma 

forma encontrada por antigos proprietários de escravos ou pessoas mal-intencionadas a 

explorarem a força de trabalho de crianças. 

Para Arethuza Helena Zero,  “após 1871, a tutela se deu principalmente como forma 

de abastecer a carência de trabalhadores, sendo os ingênuos incorporados a esse mecanismo 

no momento em que a escravidão fragmentava-se...” (ZERO, Acesso 2013, p.2).  

No livro intitulado Pajens da Casa Imperial, Eduardo Penna discutiu com riqueza de 

detalhes os debates em torno da aprovação da Lei do Ventre Livre. O autor identificou que os 

debates se deram de forma bastante turbulenta até chegar ao ponto acordado, e que apesar do 

tempo que o nascido de ventre livre levaria para de fato ser dono de sua própria vontade, 

escravos, se opuseram a lei 2.040 ferozmente (PENA, 2001. p. 27). A esse respeito, Sharyse 

Amaral assinala que “a legislação emancipacionista representava a intromissão do poder 

estatal nas relações entre senhores e escravizados, o que desagradava profundamente os 
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senhores, que temiam que os escravizados passassem a questionar a legitimidade da 

escravidão” (AMARAL, 2010. p. 49). 

A propósito, em 1872, um ano após a promulgação da Lei do Ventre Livre, Freitas 

Henriques, presidente da província da Bahia, declarou: 

 

Felizmente, senhores, para o Brazil e a civilização está resolvido, sem o menor 

abalo, o grande e complicado problema sobre o estado servil, que por tanto tempo 

trouxe profundamente sobressaltado o espírito público entre nós. 

No nosso paiz ninguém mais nasce escravo, dil-o eloqüente e peremptoriamente a 

lei n. 2040 de 28 de setembro do anno passado; pelo que nos devemos 

reciprocamente felicitar, como cidadãos de um paiz de instituições livres. 

Este resultado, incruento e philantropico, que nestes últimos tempos constitue a 

mais bella conquista da civilisação sobre esses restos estacionários de barbaria, 

nossa vergonha no estrangeiro, é a prova mais solene e concludente de que na 

grande discussão havida a respeito na imprensa e na tribuna do paiz, só tinham 

razão os que pugnavam pela causa santa do evangelho e da humanidade. (BRASIL. 

Falas do presidente da província da Bahia, 1872. p.5. Acesso 2007). 

 

Quem se ativer a tal discurso sem buscar outras interpretações, principalmente a 

respeito dos debates entre os jurisconsultos do Império do Brasil, acerca da Lei do Ventre 

Livre, certamente não perceberá o quanto tentaram impedir a aprovação da lei que foi 

decisiva, em alguns aspectos, para a questão servil. Apesar de em 1870 a escravidão 

apresentar esgotamento, houve quem resistisse e brigasse pela permanência dela até o último 

instante (BARICKMAN, 1998 – 1999). 

Na fala do presidente da província, é notório que entre muitos não havia uma 

preocupação com o destino do liberto, e sim com o futuro do país. Para tanto, era necessário 

se livrar da “vergonha no estrangeiro” e, já que a lei fora aprovada, porque não utilizá-la com 

o belo discurso, “pela causa santa do evangelho e da humanidade?” Foi o que fizeram muitos 

políticos preocupados em limpar a “mancha” que a escravidão, reproduzida por eles, deixara.  

Apesar de o presidente da província ter concluído, em 1872, que, “para o Brazil e a 

civilização está resolvido, sem o menor abalo, o grande e complicado problema sobre o estado 

servil”, a Lei do Ventre Livre não aboliu o regime de escravidão em definitivo. Todavia, 

contrariando o discurso de Freitas Henriques, a lei de 1871 provocou agitação no sistema 

escravista, como mostrou Sidney Chalhoub, argumentando que muitos escravos utilizaram a 

dita lei para mover ações de liberdade contra seus senhores na Justiça (CHALHOUB, 1990). 
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Considerações finais 

 

As pesquisas apontaram que não devemos considerar o liberto como sujeitos únicos, 

pois existiram muitas diferenças entre eles. Alguns atingiram espaço na sociedade, bem como 

conhecimento dos costumes e regras sociais, contrapondo-se a outros que passaram a viver 

marginalizados socialmente e politicamente. Isso porque a questão étnica, também, era muito 

forte na sociedade brasileira e baiana da segunda metade do século XIX.  

Outro ponto a ser salientado, é que ser liberto africano não significou o mesmo que ser 

liberto crioulo, apesar de que tanto um como o outro sofressem as marcas e os preconceitos 

arraigados pela escravidão. Mães que perderam filhos e passaram a viver a angústia de não 

saberem onde eles foram parar; filhos que foram separados das mães sem chances de 

conhecê-las; amigos e familiares bruscamente separados - essas foram algumas das muitas 

situações difíceis às quais os libertos, livres e ingênuos foram submetidos, além dos 

preconceitos e estigmas sofridos pela cor da pele, pela origem e posição social.  
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“Diamantina e redentora lei”: celebrações da liberdade e resquícios da 

escravidão no pós-abolição - Cachoeira (1888-1889) 

 

 

JACÓ DOS SANTO SOUZA


 

 

É absolutamente impossível descrever-se a alegria 

que tem reinado nesta cidade e em S. Félix, desde 

sábado, após a chegada do vapor da capital que 

trouxe-nos a notícia de ter passado em terceira 

discussão na câmara temporária o projeto da 

abolição imediata do elemento servil.
.
(O Asteróide, 19 

de maio de 1888, p. 1 e 2) 

 

Ainda era sábado, 12 de maio de 1888, a abolição não havia sido decretada quando 

grande número de pessoas percorreu em passeata as ruas da cidade de Cachoeira e da vizinha 

povoação de São Félix. Movidos pela expectativa da lei que eliminaria definitivamente o 

trabalho escravo no Brasil, populares entusiasmados ouviam calorosos discursos de 

abolicionistas, pronunciados das sacadas das residências, intercalados com ovações, vivas, 

aplausos e foguetes que estalavam no céu. No dia seguinte, após o decreto assinado pela 

Princesa Regente Isabel, a festa da liberdade tornou-se mais entusiasmada. A imprensa 

noticiou as celebrações com visível contentamento, mostrando que durante aquela semana a 

euforia popular pareceu interminável, para desespero de muitos ex-senhores ressentidos.  

O Asteróide esteve diretamente envolvido nas celebrações da abolição. Depois do dia 

13, páginas inteiras do periódico foram ocupadas com registros da movimentação popular que 

marcou os primeiros dias da “lei diamantina” na localidade. A seguir, analisaremos como as 

celebrações da abolição foram noticiadas pela referida gazeta abolicionista, além de refletir 

como diferentes sujeitos sociais participaram da festa. Interessa-nos, igualmente, analisar os 

comportamentos de ex-senhores diante da lei que libertava todos os escravos, sem 

possibilidades de indenizações para os seus “proprietários”.  

 

 

                                                           

 Esse texto é parte da Dissertação de Mestrado, defendida em março de 2010, pelo Programa de Pós-Graduação 

em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia, intitulada “Vozes da abolição: escravidão e 

liberdade na imprensa abolicionista cachoeirana, 1887-1889”, sob a orientação do Prof. Dr. Walter Fraga Filho. 
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Celebrações da “lei diamantina” e resquícios da escravidão 

 

A notícia da abolição foi intensamente festejada na Bahia. Em diferentes partes da 

província, multidões se reuniram para celebrar a lei n
o
. 3353, de 13 de maio de 1888, chamada 

de “Lei Áurea”, que determinou o fim do escravismo no Império. Nas ruas da capital baiana, 

os desfiles comemorativos prolongaram-se por muitos dias e agruparam pessoas de diferentes 

segmentos sociais, como estudantes, abolicionistas, libertos e ex-escravos. A imprensa 

registrou, impressionada, que, ao som das filarmônicas e dos sambas, milhares de populares 

“invadiram” as ruas da cidade, expressando contentamento pela lei da abolição.
316

 No 

Recôncavo baiano, o clima festivo também mobilizou inúmeras pessoas que, nas praças das 

cidades e nas senzalas dos engenhos e fazendas, receberam com grande entusiasmo a 

abolição. 

Oficialmente a notícia da abolição chegou no dia 14 de maio, através de uma 

correspondência remetida do palácio da presidência da província para o juiz de direito da 

comarca de Cachoeira.
317

 Entretanto, as comemorações aconteceram mesmo antes da 

comunicação formal da presidência. Adotando o título “grande entusiasmo”, o periódico 

abolicionista O Asteróide iniciou, em 19 de maio de 1888, uma sequência de registros sobre 

as manifestações populares que alteraram o ritmo da cidade de Cachoeira e povoação de São 

Félix, antes e depois de aprovada a abolição.  

No dia que antecipou a abolição, quando as manifestações comemorativas já 

começavam a surgir, sócios do Clube Carigé, unindo-se a pessoas ligadas à gazeta, saíram 

pelas ruas “proclamando a solução do senado no dia seguinte e a sanção do projeto pela 

imperial princesa”, naquele dia. Depressa, o “povo” aderiu ao movimento iniciado pelos 

abolicionistas, formando uma “imensa multidão” (O Asteróide, 19 de maio de 1888, p. 2) a 

ouvir calorosos discursos proferidos por lideranças abolicionistas locais, a exemplo do 

professor Cincinato Franca, Diogo de Andrade Vallasques e José Theodoro Pamponet.  

No domingo pela manhã, 13 de maio, ruas e casas foram enfeitadas com bandeiras e 

flores, retratando a alegria da população. Segundo O Asteróide, notava-se o entusiasmo da 

população que “inquieta preparava as cores, palmas, vivas, bandeiras, fogos e iluminação” 
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para saudar a esperada abolição. A estação telegráfica e a redação do periódico assistiu uma 

intensa movimentação de populares que aguardavam notícias do encaminhamento da 

abolição. Uma atmosfera de contentamento pairou sobre a cidade quando um telegrama 

enviado da Corte noticiava a abolição definitiva do escravismo. Daí em diante, os festejos 

avolumaram-se, prolongando-se por vários dias e adentrando altas horas da madrugada, afinal 

“a cidade não estava disposta a se render ao silêncio” (O Asteróide, 23 de maio de 1888, p. 2). 

Segundo a gazeta abolicionista, entre seis e sete mil indivíduos saíram em passeata pelas 

ruas de Cachoeira e povoação de São Félix, na noite do dia 13 de maio. José Correia da 

Silveira e Souza, secretário da Sociedade Monte Pio dos Artistas Cachoeiranos, registrou em 

ata que, naquela mesma noite, uma expressiva quantidade de pessoas, acompanhadas de duas 

filarmônicas, pararam em frente à sede da Monte Pio onde ouviram um eloquente discurso 

pronunciado pelo Dr. Pedro Vianna Alvim. Segundo a estimativa do secretário, “mais de oito 

mil pessoas” estavam naquela manifestação.
318

 Apesar da disparidade nas avaliações, 

impressiona a quantidade de pessoas que participaram daqueles eventos e isso, certamente, 

preocupava autoridades policiais que temiam abalos na debilitada ordem social. 

Na sede da Monte Pio, uma reunião extraordinária ocorreu em 13 de maio, reunindo 

grande número de sócios, de “pessoas gradas da alta sociedade e do povo”, a fim de dar 

“prova da sua adesão a tão magnânima, quanto caridosa lei”.
319

 Dr. Pedro Vianna Alvim, um 

dos oradores daquela reunião, saudou a “Redentora Lei de 13 de Maio, que veio regenerar 

totalmente este Império e chamar a Sociedade Brasileira milhares de seus concidadãos que 

dela se achavam banidos”. Finalizada a reunião, todos os presentes tiveram de permanecer no 

edifício por conta da aglomeração de pessoas que celebravam nas ruas, ao som de 

filarmônicas, a festa abolicionista. Naquele dia, da sacada do prédio, Pedro Vianna 

pronunciou-se à multidão, conforme registros da ata:  

 

(...) proferindo um luminoso discurso no qual tratou do benefício que viria resultar 

a Nação brasileira tão sabia Lei, e que por tanto as que hoje acabaram de render 

tão salutar benefício, deveriam continuar no seu trabalho para ser bons cidadãos e 

perfeitos brasileiros, bem como que a Nação brasileira deveria levantar um grande 

viva a Princesa regente e auxiliada no seu governo, principalmente se viesse a 

substituir a seu Pai que se achava em estado mórbido. Findo o discurso levantou as 

vivas a Nação brasileira, a S. A. Regente ao povo cachoeirano e a Sociedade Monte 

Pio dos Artistas Cachoeiranos.
320
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O discurso demonstra o receio muito frequente entre senhores de engenho da região, 

sobretudo na década de 1880 quando o movimento abolicionista assumiu contornos mais 

arrojados. Muitos prognosticavam abalos nas produções, pois alarmavam que os ex-cativos 

não se sujeitariam aos trabalhos nas propriedades, preferindo viver na ociosidade e vadiagem. 

Logo, não espanta a declaração de que “para ser bons cidadãos e perfeitos brasileiros”, os ex-

escravos deveriam submeter-se ao trabalho, sobretudo nas grandes propriedades agrícolas. 

Vianna queria mostrar para a multidão de libertos que participava das festividades que 

“continuar no seu trabalho” seria uma forma de expressar gratidão pelo “benefício” recebido.  

Nas ruas, várias agremiações, empunhando seus respectivos estandartes, e grande 

número de libertos participaram das passeatas ocorridas naquela semana festiva. Os 

abolicionistas receberam especial atenção da redação de O Asteróide. Segundo os articulistas, 

sempre que o préstito passava em frente da residência de algum abolicionista, das sedes dos 

clubes ou das tipografias, ouviam-se discursos calorosos que arrancavam lágrimas e vivas da 

multidão. Nos discursos, a abolição representava o desfecho de uma batalha onde os 

abolicionistas eram apresentados como os lutadores mais destemidos. Foi isso que expressou 

o médico Henrique Álvares dos Santos. Ao pronunciar-se da sacada da redação de O 

Asteróide, ele “considerou o ‘Clube Carigé’ e o nosso jornal [O Asteróide] como baluartes 

invencíveis ao escravocratismo” (O Asteróide, 19 de maio de 1888, p. 2).   

De maneira geral, os abolicionistas figuraram nas falas dos oradores como responsáveis 

pela condução do processo que resultou na abolição. Cesário Ribeiro Mendes, discursando à 

multidão, saudou “o Ministério 10 de março, à Princesa Regente e ao partido abolicionista” 

(O Asteróide, 19 de maio de 1888, p. 2), homenageando aqueles que entendia serem os 

responsáveis pela abolição. Semelhantemente, Silio Boccanera Júnior considerou “o 

Ministério 10 de março, a imprensa abolicionista, como alavanca poderosa da abolição” (O 

Asteróide, 19 de maio de 1888, p. 2). O professor Cincinato Franca foi ainda mais taxativo ao 

tentar fazer “ciente ao povo que a abolição tinha sido a esforço único do partido abolicionista” 

(O Asteróide, 28 de maio de 1888, p. 2). Para esses homens, entusiasmados com aquele 

acontecimento, cabia-lhes posição de protagonistas das lutas que resultaram na abolição. 

A princesa Isabel não ficou esquecida pelos oradores. Ao contrário, em diversos 

momentos ela foi evocada como personagem central do processo da abolição. Além das 

reiteradas saudações pronunciadas durante as passeatas, alguns telegrafaram para a princesa 

parabenizando-a pela sua ação. O Asteróide imprimiu uma cópia do telegrama-resposta 

enviado pelo Conselheiro João Alfredo para o “Clube Carigé” no qual dizia: “Senhor 
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Cincinato Ricardo Pereira da Franca. Em nome da augusta Princesa Imperial Regente 

agradece cordialmente as saudações dirigidas pelo Clube Carigé” (O Asteróide, 19 de maio de 

1888, p. 1). A Sociedade Monte Pio dos Artistas Cachoeiranos também enviou 

correspondência à princesa, com o seguinte teor: “A S. A. Regente do  Império. Monte Pio 

dos Artistas Cachoeiranos beija mãos sereníssima da Princesa que hoje completou augusta e 

angélica missão de Redentora dos escravos brasileiros”.
321

   

Robert Daibert Júnior, analisando as representações da princesa Isabel, notou a 

predominância da figura de uma mulher generosa e, portanto, merecedora de glorificação, em 

parte da imprensa carioca da segunda metade do século XIX. Segundo o pesquisador, essa 

imagem da princesa interessava aos monarquistas que já estavam trabalhando pelo Terceiro 

Reinado. Por isso, procuravam “enfatizar a presença da Monarquia e, sobretudo, da Regente, 

como responsável pelo grande acontecimento [da abolição]” (DAIBERT JÚNIOR, 2004: 

144). Por conta disso, a expressão “Redentora dos escravos”, pronunciada exaustivamente por 

abolicionistas, tinha como objetivo exaltar os sentimentos de bondade, carisma e espírito 

humanitário da princesa. Implicitamente procuravam mostrar que Isabel era merecedora da 

gratidão dos libertos, uma vez que garantiu-lhes a custosa liberdade (DAIBERT JÚNIOR, 

2004: 158). 

A imprensa procurou destacar, além da ação da princesa, a participação do Clube Carigé 

na campanha antiescravista e na festa da abolição, reconhecendo-o como também responsável 

pela alegria daquele momento. No dia 15 de maio, registrou que sócios do referido clube 

desfilaram puxando um carro cuidadosamente ornamentado que, em certa medida, refletia seu 

pensamento sobre os autores da abolição. Vejamos a descrição: 

 

Representava este carro a Deusa da liberdade que, surgindo de um frocado de 

cambraia de linho, apresentava em uma mão a bandeira trazendo a seguinte 

inscrição ‘Homenagem ao ministério 10 de março, salve o decreto n. 3353’, na outra 

mão suspendia um ‘Asteróide’, no meio quase do carro uma coluna bem preparada 

contendo no cume todas as gazetas neutras e abolicionistas, representando a 

soberania. 

Na base inferior desta coluna gravitava o despotismo, personificado em tronco, 

corrente, palmatória, azorrague e todos os instrumentos com que eram martirizados 

os infelizes. (O Asteróide, 23 de maio de 1888, p. 1)  

  

Naquele carro não houve espaços para destacar a participação dos cativos na derrocada 

do escravismo. No panteão dos heróis da abolição, a “Deusa da liberdade” limitou-se a 
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homenagear representantes políticos do Império, através do ministério 10 de março e do 

periódico abolicionista O Asteróide. A presença de diversos exemplares de periódicos, na 

parte mais alta de uma coluna centralizada no carro, sinalizava que, de alguma forma, 

estiveram articulados no movimento emancipador. Ao projetar essa imagem, a intenção dos 

abolicionistas foi destacar a participação da imprensa no processo que culminou com o fim da 

escravidão. Na base da coluna, por sua vez, foram depositados instrumentos familiares ao 

mundo da escravidão. Talvez essa posição servisse para demonstrar que o escravismo havia 

sido subjugado.  

No registro dos desfiles ocorridos em 19 de maio, os redatores noticiaram que o Clube 

Carigé percorreu as ruas conduzindo o carro devidamente ornamentado para aquele momento, 

notando-se retratos de Eduardo Carigé, Pamphilo da Santa Cruz, Nabuco e José Mariano – 

homens que estiveram envolvidos na discussão sobre o fim da escravidão (O Asteróide, 28 de 

maio de 1888, p. 2). Essa postura dos sócios do Clube Carigé ratifica o pensamento de que 

eles entendiam a abolição como resultado da luta dos abolicionistas, não sendo interessante 

ressaltar a luta dos escravos contra o domínio senhorial. Para os articulistas, a glória daquele 

momento deveria ser tributada unicamente às lideranças do movimento antiescravista. No 

calor daquele evento elaborava-se toda uma simbologia relacionada à construção dos mitos e 

heróis responsáveis pelo fim da escravidão. 

Embora negligenciados na simbologia que se construía, os egressos da escravidão 

estiveram em grande número nas celebrações. Ao noticiar o caminho percorrido pelo carro 

ornamentado pelo Clube Carigé, o articulista registrou que “saiu o carro da rua de Baixo, 

puxado pelo presidente e sócios do Clube, e guarnecido pelo Clube Cana Verde, composto de 

libertandos em número de trezentos” (O Asteróide, 23 de maio de 1888, p. 1). Dias depois, em 

27 de maio de 1888, o Clube Cana Verde “mandou rezar na capela dos Remédios desta 

cidade, uma missa em ações de graça ao Todo Poderoso pela feliz vitória que alcançaram os 

libertos e os abolicionistas” (O Asteróide, 31 de maio de 1888, p. 2). Evidenciamos que os 

libertos tinham em mente estar vivendo um momento importante. O envolvimento nos 

eventos festivos, certamente, foi motivado por sonhos e esperanças de mudanças sociais. Eles 

celebravam um tempo de transformações, afinal essa foi a retórica de muitos discursos 

proferidos naqueles entusiasmados dias. 

Para Walter Fraga, as iniciativas dos ex-escravos durante os dias seguintes ao 13 de 

maio tinham significados políticos importantes diante da nova conjuntura inaugurada pela 

abolição. Segundo o autor, a participação nas passeatas e as missas celebradas em irmandades 

negras seria uma forma dos egressos da escravidão demonstrar que “desejavam participar 
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politicamente dos acontecimentos na condição de cidadãos livres” (FRAGA FILHO, 2006: 

126). Participando desta mesma ideia, Wlamyra Albuquerque refletiu sobre a atitude dos 

libertos quando saíram em passeata pelas ruas da cidade da Bahia puxando o carro da 

Cabocla. A pesquisadora chegou à conclusão que “o lugar garantido pelos Caboclos imprimia 

um caráter de vitória popular, e mesmo negra, à abolição” (ALBUQUERQUE, 2009: 129). 

À semelhança dos libertos, as mulheres não ficaram alheias àquelas manifestações de 

júbilo. Comentando sobre a indiferença da Câmara Municipal sobre os movimentos daquele 

histórico 13 de maio, quando “nem uma bandeira se desfraldou naquele edifício”, um 

articulista registrou que 

 

um grupo de mulheres e raparigas com velinhas de vintém iluminaram as escadas 

da velha escravocrata Câmara Municipal desta cidade, e mesmo assim ela 

continuou muda e queda junto a bebedeira e ao desespero na sua escuridãozinha. 

(O Asteróide, 19 de maio de 1888, p. 2).     

 

Mais do que iluminar as escadarias do prédio da municipalidade, muito provavelmente a 

atitude daquelas “mulheres e raparigas” tinha que ver com a própria atuação da câmara 

municipal, que abrigou interesses de senhores de escravos e/ou seus porta-vozes. Uma semana 

depois, no dia 19 de maio, a imprensa registrou que “um elegante Clube intitulado ‘Leonor 

Porto’, formado por senhoras, as quais trajavam vestes brancas”, desfilou pela cidade de 

Cachoeira, expressando congraçamento pela lei de 13 de maio. Portanto, fica evidente que as 

mulheres não ficaram distantes dos festejos da abolição.  

O encerramento das manifestações populares aconteceu com uma passeata, reunindo 

grande número de clubes. O Asteróide destacou o trajeto realizado pelo “Clube Rio Branco”, 

instituição abolicionista da freguesia de São Félix. Com seus sócios uniformizados, o clube 

“marchava atrás do carro que, deslumbrantemente, conduzia um anjo representando a 

liberdade” (O Asteróide, 28 de maio de 1888, p. 2). Como nos dias anteriores, não faltaram 

oradores para proferir intrépidos discursos e inspiradas poesias. O professor Cincinato Franca, 

definido pelo articulista como “incansável batalhador”, ocupou a cena apoteótica do desfile ao 

proferir um extenso discurso, destacando a pressão exercida pelos abolicionistas sobre o 

escravismo, sobretudo ao transformar a localidade em “asilo dos infelizes foragidos”.      

Passados os dias de euforia, o periódico abordou temas relacionados ao passado 

escravista. Um assunto que ocupou os redatores foi a obstinação de ex-senhores que tentaram 

manter o domínio sobre os ex-ingênuos, ou seja, os beneficiados pela Lei do Ventre Livre. 

Em matéria intitulada “Ainda a escravidão”, O Asteróide noticiou a resistência do ex-senhor 
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José Numa da Silva Júnior em permitir que a ingênua Maria Messias, depois da abolição, 

acompanhasse sua mãe, Maria Rita. Esta havia trabalhado como escrava para José Numa até a 

lei de 13 de maio e não tinha interesse em continuar na casa de seu ex-senhor (O Asteróide, 25 

de junho de 1888, p. 2). Contudo, uma nota publicada dias depois informava que o Juiz de 

Órfãos obrigou o ex-senhor José Numa a entregar a menor à mãe.
322

 

O comportamento do ex-senhor José Numa demonstra que ele pretendia explorar por 

mais algum tempo os serviços da ingênua, mesmo depois da abolição.
323

 Essa mesma atitude 

foi compartilhada pelo ex-senhor Quintiliano Martins que, segundo uma nota publicada no 

periódico, saiu pelas ruas de Cachoeira “em busca de um menor, filho de sua ex-escravizada 

por nome Damazia, pretendendo reconduzi-lo ao cativeiro, alegado serviços da extinta lei Rio 

Branco”.
324

 Inconformados, muitos ex-senhores utilizavam-se do recurso da força para 

continuar a desfrutar dos serviços dos ex-ingênuos.  

Com efeito, se alguns ex-senhores se esforçaram para continuar com os menores, após a 

abolição, outros decidiram deixá-los à própria sorte. Em correspondência enviada no dia 21 de 

junho de 1888 para o presidente da província, Manuel do Nascimento Machado Portella, o 

Juiz de Órfãos de Cachoeira, Pedro Vianna, notificou que estava enfrentando “sérios 

embaraços” para resolver a questão dos ex-ingênuos na localidade. Segundo ele, muitos 

libertos estavam abandonando a casa dos ex-senhores, levando consigo seus filhos. 

Entretanto, disse o Juiz:  

 

Aqueles, porém, que já não tem mais pais permaneceram nas casas onde serviam e 

têm sido mais ou menos curadas por aquelas pessoas que anteriormente tinham 

direito aos seus serviços. 

Hoje, porém, me representam grande número de ex-senhores dizendo não querer 

mais continuar a alimentar crianças de pouca idade, que nenhum serviço prestam-

lhes. (...) Notícias chegam-me de que no interior é tal a desumanidade de certas 

pessoas que mandam depositar às portas das igrejas os pequenos cadáveres das 

infortunadas crianças que ali ficam expostas até que a notícia chega aos ouvidos 

dos vigários. Tem se visto muitas crianças de muito poucos anos na maior e mais 

lamentável indigência vagarem pelas estradas esmolando em tão verdes anos o pão 

da caridade.
325
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A experiência histórica da abolição na localidade demonstrou que as relações 

estabelecidas no tempo do cativeiro estavam visivelmente abaladas naqueles dias sem 

escravidão. Em relação ao “pedido de socorro” feito pelo juiz de órfãos ao presidente 

Machado Portella, vemos que para os ex-senhores continuar com os ex-ingênuos órfãos “de 

pouca idade” significava perdas financeiras, pois tinham que arcar com a formação de 

crianças muito pequenas, sem idade para trabalhar. Acrescentemos a isso o fato de que muitas 

das crianças eram do sexo feminino, o que representava diminutas as chances dos ex-senhores 

empregá-las em serviços agrícolas, atividade de predominância masculina.  

Além dos ex-ingênuos, a imprensa também registrou casos de senhores que buscaram 

assegurar o secular domínio senhorial sobre alguns libertos. Considerando a expressão, “novo 

escândalo, horrível”, que intitulava uma nota publicada em O Asteróide, percebemos que esse 

era um acontecimento relativamente frequente. Segundo o relato, o ex-senhor Antonio Felipe 

de Mello, residente na cidade de Maragogipe, recusava-se a libertar seus ex-escravos, dizendo 

naqueles dias: “a lei diamantina não tem poder de libertá-los”. Ainda segundo o articulista, os 

libertos viviam sob novo cativeiro, trabalhando “guarnecidos com o feitor e mais pessoas, a 

fim dos mesmos não evadirem-se” (O Asteróide, 25 de junho de 1888, p. 2). Abalado com a 

perda do poder senhorial, o ex-senhor Antonio Mello pretendia, a todo custo, conservar seus 

antigos trabalhadores em sua propriedade, recusando-se a permitir que os libertos 

abandonassem suas terras.
326

 Vemos, então, que a lei da abolição não foi recebida com 

entusiasmo e alegria por todos. Embora multidões tenham saído em passeatas pela cidade, 

muitos resistiram à lei, ressentidos pela perda de prerrogativas senhoriais.  
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Algumas reflexões sobre os significados da liberdade para os escravos 

e libertos do território insular do recôncavo baiano entre 1870-1888. 

  

                                                                                   MARCELO COSTA DA SILVA

 

 

A situação que caracterizou a escravidão brasileira, em fins do século XIX, foi de 

intensa transformação. Acompanhando o cotidiano de escravos e libertos em Itaparica, entre 

os anos de 1870 a 1888, tendo como fontes processos crime, processos cíveis, testamentos, 

inventários post-mortem, alforrias e correspondências, muitos dos quais reveladores dessas 

transformações, é possível verificar o quanto se intensificou naquele período o envolvimento 

de escravos e libertos nas lutas pela liberdade. Vejamos a carta de liberdade de Lucrecia: 

 

Diz Lucrecia Maria de Aleluia, crioula, solteira, de idade de 40 anos, mais ou 

menos, natural da freguesia de S. Pedro da capital e residente nesta do SS 

Sacramento de Itaparica em a companhia de seu senhor Plidoro Joaquim da Silva 

Velloso, que sendo a Sppe. Mãe de sete filhos escravos de nomes: Laura, Isabel, 

Ernesto, Andre, Júlia, Arestides e Emiliana, além de um ingênuo de nome Juliana e 

todos menores; vem a suppte, em vista do exposto, com o direito de preferência, que 

lhe dá o n° 5 do & 1° do art. 27 da ordem da classificação para as alforrias plo. 

Fundo de Emancipação e ainda mais por ter a suppte. A quota de 200$000 vem 

requerer a V.S. S.S° s q se dignem de manda-la classificar, para ser alforriada na 

presente classificação com o direito de preferência, que a lei lhe garante.
327

 

 

Como sugere o documento acima, os escravos lutaram com todas as armas que 

podiam, e foram sujeitos que não assistiram passivamente à história passar diante de seus 

olhos. Explorar esse cotidiano de homens e mulheres que viveram um regime de controle, 

mas que, mesmo assim, souberam como articular estratégias de luta para fazer valer a sua 

“história”, é um dos principais objetivos deste projeto. Procuro identificar experiências sociais 

de escravos e libertos em uma região de pequenas propriedades que tinham uma constante 

relação com a capital, através do transporte de gêneros alimentícios, dentre os quais cereais, 

dendê, coco seco, raízes, marisco, óleo e carne moqueada de baleia, além de outros gêneros de 

primeira necessidade.  

Itaparica caracteriza-se como área de retaguarda produtiva à grande plantation, onde as 

plantações e a agricultura de subsistência assumiram papéis fundamentais em termos de 

importância para a economia regional. Assim, em vez do desenvolvimento de extensas 
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lavouras, em Itaparica, na segunda metade do século XIX, pequenos roceiros se firmaram na 

terra, desenvolvendo uma agricultura familiar de subsistência, com poucas unidades de 

escravos e voltada para o abastecimento dos centros urbanos mais próximos, dentre eles: 

Santo Antonio de Jesus, Nazaré, Salvador...  

 

Ao seu lado, as poucas fazendas mantiveram por séculos, sólidas indústrias de 

beneficiamento de carne e óleo de baleia, engenhocas de melaços, fábricas de cal e 

produziam farinha em pequenas proporções sob auspícios do trabalho cativo e dos 

jornaleiros. (CASTELLUCCI, 2006: 137-138) 328
 

 

A fim de verificar a viabilidade desta pesquisa, foram necessárias pesquisas no 

Arquivo Público do Estado da Bahia, instituição que tem sob sua custódia um grande acervo 

da História da Bahia. Em contato com a documentação analisada, foi possível explorar 

diversos documentos a respeito da história da escravidão, tema que nos chama atenção em 

especial – dentre eles: testamentos, inventários post-mortem, alforrias, processos crime, 

processos cíveis e correspondências de diversas autoridades. 

Em busca de uma pesquisa que abrangesse as formas de comportamento e 

representações sociais desses sujeitos históricos, deparamo-nos com a maior de todas as 

dificuldades, que se depara a maioria dos pesquisadores que se debruçam sobre o tema 

escravidão: localizar fontes mais amplas, já que, na maioria das vezes, esses sujeitos tiveram 

oportunidade de se expressar em momentos críticos de suas vidas: no leito de morte, com a 

descrição de suas últimas vontades, através de testamentos ou sobre a pressão dos tribunais, 

onde somente lhes era permitida a participação como informante. 

Portanto, além da existência de uma vasta documentação a ser explorada, essa pesquisa 

poderá revelar uma parte da história de uma cidade portuária tão importante que é Itaparica, e 

ainda pouco estudada: o cotidiano e o significado da liberdade para os escravos e libertos na 

cidade de Itaparica no período de 1870 a 1888.  

   O significado da liberdade para os escravos e libertos é um tema recente na 

historiografia brasileira. Os primeiros trabalhos realizados sobre a escravidão enfatizavam a 

identificação entre liberdade e ociosidade operada pelo liberto e a ausência de projetos sociais 

relativos à sua inserção no pós-abolição. Essa explicação encontra-se com muita clareza nas 

interpretações de autores como: Cardoso (1962), Bastide (1971), Fernandes (1965), e Ianni ( 

1962), que formavam a “Escola Paulista de Sociologia”. Segundo eles, a violência é o 

principal mecanismo de submissão do escravo às relações de trabalho escravista. Dessa 
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forma, o cativo sofre um processo de brutalização que o torna incapaz de reações e de 

sentimentos propriamente humanos, por exemplo, o amor pela liberdade. Para a Escola de 

Sociologia Paulista, toda reação do escravo à escravidão é sempre uma reação “animal” 

contra uma situação isolada de violência, não se transforma nunca em uma ação “política” 

contra a instituição escravista, incapaz de elaborar uma visão de mundo próprio, a partir de 

certos valores e significados; ou ele reage isoladamente à escravidão de forma brutal (o 

suicídio, a fuga, o assassinato de feitores e senhores) ou incorpora a própria visão de mundo 

do senhor. Se o senhor define a liberdade pelo não trabalho, o mesmo significado irá atribuir-

lhe o escravo alforriado ou emancipado. 

Renovações historiográficas sobre a escravidão brasileira, sobretudo na década de 

1980, sob o Centenário da abolição, trouxeram importante análise sobre as vivências dos 

escravos e libertos, inserindo-os enquanto atores históricos, com abordagens distintas acerca 

do significado da liberdade.
329

 Nesses contextos, pesquisadores como Célia Maria de Azevedo 

(1987), Ciro Cardoso (1979, 1983),), Maria Helena Machado (1987), Kátia Mattoso (1988), 

Sidney Chalhoub (1990) e Hebe Mattos (1998), deram novos contornos ao significado da 

liberdade para os escravos e libertos.
330

  

Esses estudos buscaram não apenas demonstrar o significado da liberdade, mas 

também mostrar o cotidiano desses sujeitos como agente histórico, utilizando de fontes serial, 

demográfica e quantitativa (listas nominativas, processos crime, processos cíveis, alforrias, 

testamentos e inventários post-mortem). Contudo, cabe elencar que a grande maioria dessa 

produção se concentrou em regiões do sudeste, a exemplo do trabalho de Hebe Maria Mattos. 

Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil Século XIX 
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(1998), que nos oferece valiosa reflexão sobre o estudo do significado da liberdade para os 

escravos e libertos. Na pesquisa sobre o significado da liberdade em Campos e em outras 

localidades do interior fluminense (RJ), Hebe Mattos (1998) utilizou uma significativa 

variedade de fontes (listas nominativas, processos crime, processos cíveis, testamentos, 

inventários post-mortem), entre outras. Essa autora analisa os diversos significados da 

liberdade a partir do cotidiano e da herança cultural dos escravos e libertos. Ela pormenorizou 

visões, fundadas em práticas produtivas e em comportamentos circunscritos ao universo 

social da escravidão: mobilidade geográfica, estratificação racial, direito a roça própria, 

acesso à propriedade, vida comunitária e constituição familiar e, em especial, a possibilidade 

de “viver sobre si”. A autora mostra, através de processos crime e processos cíveis, como 

alguns cativos conseguiram aproximar-se da situação dos libertos, quando tiveram acesso à 

terra, explorando sua própria roça; ou quando escravos de ganho, apenas pagando um jornal 

periódico ao seu senhor, constituíram um pequeno pecúlio. 

 Ao pesquisar os significados da liberdade para os escravos e libertos na cidade do Rio 

de Janeiro, Sidney Chalhoub (1990) identificou, através do cruzamento de ações de liberdade 

e autos crime, que, para o escravo urbano, a visão de liberdade se constrói a partir da 

experiência do “viver sobre si”. A condição do escravo de ganho “define-se pela obrigação de 

fornecer ao senhor uma certa quantia em dinheiro obtido através do seu próprio trabalho”. Em 

pesquisa sobre escravo de ganho na cidade de Salvador, o historiador João José Reis (2000) 

identificou, através de Livros de Matrículas, que o trabalho de ganho foi característico da 

escravidão urbana na maior parte dos oitocentos. O ideal perseguido pelo escravo de ganho 

era o de diminuir ao máximo o domínio do senhor sobre o seu cotidiano. 

A constituição de pecúlio por parte do escravo sugere sua participação nas atividades 

econômicas informais desenvolvidas em várias partes do Brasil. Através da análise de Cartas 

de alforrias, a historiadora Maria Helena P. T. Machado (1988, p. 148) adverte: 

 

As atividades autônomas referem-se em primeira análise, à questão das roças e sua 

profunda conexão com o desenvolvimento do pequeno comércio em torno das 

fazendas, vilas e cidades. Porém, ainda outras atividades escravas autônomas 

devem ser consideradas: o artesanato, a pesca, a coleta, a prestação de serviços 

remunerados realizados dentro ou fora das fazendas, no tempo livre disponível pelo 

escravo, as gratificações e prêmios embutidos no próprio regime de trabalho das 

fazendas, finalmente, e por que não, os frutos e desvios da produção agrícolas 

empreendidos pelos escravos, que constantemente atormentavam a vida dos 

senhores.  
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Essa análise se faz presente nos trabalhos de Kátia Mattoso (1988), Maria Inês Côrtes 

(1988), Sidney Chalhoub (1990), Eduardo F. Paiva (1995), Welligton Castellucci (2008), 

Walter Fraga (2006), Fátima Pires (2006), entre outros. 

Os forros, muitas vezes, desejosos de se afastarem ao máximo de qualquer tipo de 

ofício ou sinais que pudessem associá-los ao passado escravo, buscavam se diferenciar, o 

quanto fosse possível, de seus parceiros de trabalho. No arrolamento do processo crime contra 

o escravo Ismael de Tal, a testemunha do crime Mathias Celestino da França relatou: 

 

Respondeu que no dia de quinta feira do mês p/passado, pelas nove horas da 

manhã, sahia Ella testemunha de sua casa em companhia do fallecido Athanazio 

Manoel dos Santos, dirigião-se para a casa do capitão Leovigildo de Macedo 

Monteiro, onde hião trabalhar e, ao chegarem à porteira, apanharão um rolo de 

arame que hião levar para o trabalho de cerca, que, chegando à porta da casa do 

referido capitão Monteiro arriarão o rolo de arame e entrarão para apanhar o 

machado, onde o fallecido Athanazio dirigira-se para uma taxa que continha dendês 

e chegando ahi encontrára o denunciado enchendo a taxa de água; que então o 

denunciado pedira ao fallecido Athanazio que apanhasse um braçado de lenha, que 

estava na porta de fora da casa, ao que lhe respondêra pela seguinte forma: tu não 

te assuntas filho de beiço de coeira? Eu vou cuidar do meo trabalho, vou carregar 

lenha pra ti?
331

 

 

Como sugere o auto-crime acima, o significado da liberdade para o forro Athanazio era 

não executar determinadas tarefas que ele interpretasse como humilhante para sua condição 

de forro, ou se submeter a pedido de um cativo. O documento traz nas suas entrelinhas 

questões relacionadas ao preconceito de forros para com cativos, a sua luta para fugir da 

condição de igual à do escravo. 

É a partir da documentação escrutinada, que queremos reconstituir o tecido das 

relações socais onde se desenvolveram mediações entre os significados da liberdade e do 

cativeiro. Assim, os documentos judiciários são muito importantes para analisar esse tema: 

  

...seria um quarto de hora, dando meio dia voltarão elle informante, e sua mulher 

para casa, e ao entrar a porteira de seu quintal vira uma sua filha menor vir com 

uma faca trasida da casa da mai do dito informante, segundo lhe dissera esta, por 

elle perguntar e enterrogara a Ella envenenada, e Ella a recebeu e deixou-se ficar 

no mesmo lugar, e nessa occasião dirigira-se a mai a Ella, e tomara-lhe a faca, e 

sentara-se, e começara a escamar o peixe, sem que lhe dissesse coisa alguma mais, 

fasendo também parte dessa escamação uma outra moça que também mora na 

mesma casa por nome Maria, e nessa occasião elle informante, deitara-se em uma 

marquesa na salla de jantar chamando uma sua filha pequena para lhe catar uns 

piolhos, e pegara no sono, sem nada mais saber, acordando pelas duas horas da 
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tarde pouco mais ou menos sahira e foro a sua roça e depois voltara e fora 

jantar...
332

 

 

O processo crime acima é sobre o envenenamento da enteada de Xisto Ismael, 

tornando-se ele o principal suspeito do crime. O depoimento acima transcrito, dentre outras 

informações importantes, descreve aspectos do cotidiano da vida e do trabalho exercido por 

Xisto Ismael de Campos e seus familiares. 

Documentar relações internas de escravos e libertos passa necessariamente pela 

pesquisa a processos criminais. Nenhuma outra fonte possibilita, com as vantagens dos autos, 

vislumbrar universo dessas relações. “As tensões, próprias dessas matérias, não impediram 

registros de convivência em trabalho, diversões e intimidade de suas casas.” (PIRES, 

2009:105)  

O trato com essa documentação exige um trabalho pormenorizado, uma leitura “nas 

entrelinhas” (THOMPSON, 1987) buscando tecer o emaranhado das redes que envolvem os 

diferentes sujeitos sociais. Neste trabalho de “investigação artesanal” (GINZBURG, 1989: 

174), o nome é “o fio de Ariadne que guia o investigador no labirinto documental [...]”. 

Segundo ainda esse mesmo autor (1989: 175), “as linhas que convergem para o nome e que 

dele partem, compondo uma espécie de teia de malha fina, dão ao observador a imagem 

gráfica do tecido social em que o indivíduo está inserido”. Faz-se imprescindível o 

entrecruzamento dos processos crime com outras fontes, quais sejam: listas nominativas, 

processos cíveis, alforrias, testamentos e inventários post-mortem. Busca-se recompor a 

trajetória de alguns desses sujeitos por meio da articulação de dados e informações presentes 

nos variados tipos documentais, tendo como método a ligação nominativa. Mas vale salientar 

que, ao comentar sobre a biografia de africanos e seus descendentes, João Reis sinaliza que a 

vida dessas pessoas pode “em alguns casos ser documentada do nascimento à morte, mas na 

maioria das vezes dela apenas se percebem momentos dramáticos, para depois desaparecer 

dos arquivos sem deixar pistas.” (REIS, 2008: 316)  

A pesquisa em inventários permite identificar o destino de muitos dos cativos e, ao 

mesmo tempo, informa como o patrimônio familiar era transmitido de uma geração para 

outra. Essa documentação também se mostra imprescindível para a compreensão das relações 

sociais ligadas à produção: 
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Ao pesquisá-los, com a finalidade de acompanhar as alterações nos plantéis 

escravos, muitas outras referências foram colhidas: aluguéis e vendas de escravos; 

qualificações minuciosas do plantel ( com indicações das famílias); dívidas 

contraídas pelos senhores junto aos seus cativos; autocompra ou concessão de 

carta de liberdade; fugas de escravos; desistência da posse escrava por senhores; 

escravos reservados ao dote; e descrições das condições de saúdes e males que 

acometiam os escravos dos plantéis. (PIRES, 2005, p. 22.). 

 

Como mostra no arrolamento do inventário abaixo, de Francisco Pereira da Costa: 

 

Cissa, cabrinha filha da escrava Theodora com dês anos de idade avaliada em 

trezentos e cincoenta mil reis                                                                     350$000 

Metade do escravo Manoel com vinte e um anos de idade avaliado a metade em 

quatrocentos mil reis                                                                                  400$000 

No valor do escravo consta a quantia de cem mil reis, correspondente a ditta parte 

d´elle no valor de sete centos mil reis.
333

 

 

Como sugere o inventário acima de Francisco Pereira, os herdeiros dele constataram 

que nem todos os cativos pertenciam integralmente a eles, pois um deles já havia comprado 

parte de sua liberdade. 

A análise de Testamentos torna-se fonte primordial sob diversos aspectos. Além de 

apresentarem minúcias em torno dos bens descritos pelos próprios donos, eles descrevem a 

história de vida da maioria dos seus autores, revelando a sua naturalidade e nacionalidade, 

condição de vida e cor. “É também dos testamentos que emergem os detalhes mais 

aprofundados sobre as condições ditadas pelos senhores para alforriarem seus cativos”.
334

 

Dona Quitéria de Bessa registrou em cartório seu testamento, onde estava escrito, entre 

outras coisas, o seguinte: 

 

...01 escrava de nome Amanda a qual deixo cativa pelo seu mau procedimento para 

comigo, que deverá o testamenteiro vende-la para com dinheiro se pagarem as 

despesas. 

Nomeio como herdeiro de meos bens a minha cria Temoteo de Bessa e juntamente a 

terra por não ter a quem deixar e ser minha vontade, pelo amor e amizade que lhe 

tenho.
335

 

  

No testamento arrolado acima, pode-se detectar que nem todos os escravos que 

pleitearam a liberdade, junto a seus senhores, contaram com a boa vontade e o interesse destes 

                                                           
333

 APB. Seção Judiciária, 05/2064/2535/03. Inventário de Francisco Pereira da Costa. Itaparica, 1877. 
334

 Ver MATTOSO Kátia M. de Queirós. Da Revolução dos Alfaiates a riqueza dos baianos no séc. XIX: 

itinerário de uma historiadora. Salvador, Currupio, 2004. Em especial: para uma história social seriada da cidade 

do Salvador no séc. XIX: os testamentos como fontes de estudo da estrutura social e de mentalidades.  
335

 APB,Seção Judiciária, 04/1544/2013/08. Testamento de Dona Quitéria de Bessa. Itaparica, 1885. 



546 

 

em alforriá-los. Na ótica dos senhores, escravos desobedientes, resmungões, fujões, teimosos, 

preguiçosos e de outra natureza comportamental eram os últimos da lista a serem 

beneficiados. 

O processo cível é um rico instrumento para análise histórica. Essa documentação 

permite identificar os escravos que foram matriculados para serem alforriados pelo Fundo de 

Emancipação, solicitação de cartas de liberdade de ex-escravos, de arbitramento, quando os 

cativos depositavam o pecúlio em juízo e solicitavam avaliação de sua liberdade, por 

curadores de sua parte e avaliador da parte do senhor, além do gênero com maior percentual 

no rol das alforrias. 

No arrolamento do processo cível da escrava Hortencia abaixo, esta pleiteia sua 

liberdade oferecendo o valor do seu pecúlio, e solicita a complementação do Fundo de 

Emancipação na conformidade da lei: 

 

Ortencia da Costa Lima, escrava de Gregório da Costa Lima e mãe de quatro 

filhos, sendo dois escravos e dous ingênuos, vem perante VS. SS. Pedir que seja 

classificada no numero daquellas que estão no caso de entrar na preferência 

daquellas que tem de merecer o favor da lei. 

A suppe. Offerece, alem do direito que lhe assiste, a quantia de cem mil reis em 

dinheiro em favor de sua liberdade e do fundo emancipador que tocara a este 

município na ultima quota distribuída, assim espera deferimto.
336

 

 

Baseando-se no teor da solicitação do auto cível acima arrolado, é presumível que os 

escravos e seus defensores estivessem muito atentos para os repasses das quotas do Fundo de 

Emancipação. 

Assim, para minha pesquisa utilizarei o procedimento metodológico da microanálise. 

Nesse sentido, Segundo Giovanni Levi (1992:137) “a redução de análise, enquanto 

procedimento analítico, o qual, pode ser aplicado em qualquer lugar, independente das 

dimensões do objeto analisado”, enquanto “observação microscópica”, revela estruturas que 

uma visão macro passa despercebida, com os fenômenos históricos assumindo “significados 

completamente novos”. Reduzida a escala de análise, uma ferramenta passível de aplicação é 

a busca pelo nome dos sujeitos históricos. Esta proposta metodológica foi desenvolvida por 

Carlo Ginzburg (1989) em um texto publicado no final da década de 1980 no Brasil. De 

acordo com o autor, um registro cartorial apresenta os indivíduos apenas enquanto 

compradores, vendedores, realizando uma hipoteca; os eclesiásticos enquanto pai, mãe, 
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padrinho; os processos criminais como réus, testemunhas, vítimas; no entanto, limitando-se a 

estas informações ou somente a consulta de um desses documentos “corre-se o risco de perder 

a complexidade das relações que ligam um indivíduo a uma sociedade determinada”
337

 

Neste sentido, segundo Ginzburg (1989: 173-174), “se o âmbito da investigação for 

suficientemente circunscrito, as séries documentais podem sobrepor-se no tempo e no espaço 

de modo a permitir encontrar o mesmo indivíduo ou grupos de indivíduos em contextos 

sociais diversos”. Assim, seguindo o nome de um sujeito, o pesquisador consegue reconstruir 

graficamente o “tecido social que o indivíduo está inserido”. E, o mais significativo, é que 

esta técnica pode ser aplicada a diferentes estratos sociais, ou seja, é possível uma 

prosopografia “a partir de baixo” o que, de resto, não exclui uma investigação de tipo serial. 

Para Ginzburg (1989:175), o problema seria então, “o de selecionar, na massa dos dados 

disponíveis, casos relevantes e significativos”.  

Desta forma, é dentro desta perspectiva metodológica que pesquisarei os significados 

da liberdade. Mas o que significava a liberdade para esses sujeitos históricos? Muitos 

escravos e libertos viam a liberdade como um ponto final à separação de famílias, a abolição 

dos castigos de açoites, viverem como um homem branco, ter um pedaço de terra, igualdade 

civil, política, o direito de ir e vir, rebeliões, fugas escravas, solidariedade de classe, etno-

religioso, que extrapolava, em muito, as fronteiras da relação senhor-escravo. Assim, segundo 

o professor Marcus Carvalho (1998), “se a liberdade era uma bandeira poderosa, a escravidão 

era seu contraponto. O mundo do escravo transitava entre o sonho da liberdade e o cotidiano 

da luta dentro da escravidão”. Assim, segundo Carvalho, esses sujeitos buscavam a liberdade 

dentro de um contexto de rupturas e rotina da escravidão. Assim para bem se entender os 

vários passos que podiam, ou não, ser dados em direção à liberdade, é preciso buscar outras 

possibilidades humanas na história da escravidão. É preciso estudar outras tantas situações 

intermediárias dentro do restrito campo tradicionalmente traçado entre senhores e escravos. 

(MAGDA, 2000:353)
338

  

Assim, compartilhando das reflexões do professor Wellington Castellucci (2008: 280), 

não irei tomar os escravos e libertos na pesquisa como sujeitos que assistiram passivamente a 

história passar diante de seus olhos. Também não será meu objetivo vê-los como coitados ou 

eternamente rebeldes. 
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“Só de barro, cipó e pindoba”: moradias dos trabalhadores rendeiros da Fazenda 

Engenho Sururu, Varzedo-Ba (1970-2000) 

 

VIVIANE ANDRADE DE ASSIS

 

 

A Fazenda Engenho Sururu possui duas categorias de moradores rendeiros: os que 

nasceram na fazenda e os migrantes, conhecidos como “chegantes”. Ambos, frequentemente, 

retomam na narrativa o tempo que já viveram e trabalharam naquele espaço, no intuito de 

reafirmarem os direitos e os vínculos constituídos ao longo do tempo.  

De acordo com os depoentes, eles pediram a Humberto Guedes para “arrendar a 

morada”. Dado significativo para compreender que o pedido desses homens e/ou mulheres 

indicava a condição de não terem acesso à terra. A permissão do morar ali estava atrelada às 

obrigações com o trabalho nas terras do proprietário. Vale lembrar que essa morada não se 

restringia apenas à casa, compreendia uma área maior para o desenvolvimento de cultivos 

ditos de “subsistência”. Como disse Seu Severino: “era a gente arrendar o lugar, morar e 

trabaiá, pagava a rendinha pronto. Aí, não tinha confusão.” 

O estudo de Afrânio Garcia Jr. sobre a relação de senhores de engenho e moradores do 

Nordeste, depois da abolição da escravatura, ajuda a entender “a ênfase na residência, que o 

termo morar revela, tem um forte significado simbólico” (GARCIA JR. 1990: 38-42). E que 

era uma prática comum no Nordeste grandes proprietários destinarem parte das terras para 

moradores, pois era uma garantia de ter “braços” à disposição para a demanda dos engenhos, 

antes realizados pelos trabalhadores em condição escrava e os quais tinham à dependência 

pessoal do senhor de engenho.  

Tal significado, no caso aqui estudado, refere-se à possibilidade da construção das 

identidades sociais dos sujeitos vinculadas a um lugar. Para os rendeiros, esse lugar é a terra 

arrendada da Fazenda Engenho Sururu, recorrente nas memórias como: “moradio”, “pertence 

da gente”, “rendamento da gente” e “recanto da gente”. A ênfase dada ao termo “da gente” 

revela a noção de propriedade, a partir do sentimento de pertencimento à terra que eles moram 

e trabalham. 

As terras arrendadas eram demarcadas pelo gerente da fazenda sob consentimento do 

patrão. Talvez, por isso, alguns rendeiros rememorem esse tempo a partir da figura de quem 
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estava gerenciando a fazenda naquele período. Desse modo, é comum nas narrativas 

referências como: “foi no tempo de Henrique Cainana” 
339

 ou “naquele tempo era Mané de 

Guilherme” 
340

 e “nesse tempo já era Francisquinho”. 
341

  

E, é Seu Francisquinho que conta como acontecia a demarcação do lugar: 

 
As vez, tinha saído um e tinha o lugar desocupado. Assim, pra abrir uma moradia 

nova a gente não fazia isso, aí era no lugar que saía um aparecia outro e a gente 

botava. Era bem umas trinta moradia que tinha espalhada por aí. Quando cheguei, 

já encontrei no tempo do outro gerente, Mané de Guilherme, tinha muito 

arrendeiro. Na época que eu cheguei que doutor Betinho apertou mais os cravos 

com o pessoá aqueles que achou que era ruim saíram, depois alguns que saiu achou 

que aqui era melhor vortaram, e ficou assim naquele jogo. E de certos tempo pra 

cá, não botou mais ninguém, continuou assim com aquele pessoá da família, porque 

os outros tudo já faleceu, mas o pessoá da família continuou, as vez, até com mais, 

porque o dono do pertence morreu deixou dois, três filhos e esse permaneceu. 

 

É possível notar que havia terras destinadas para o arrendamento, e que até certo 

momento, existia a possibilidade em aceitar novos rendeiros na fazenda. Como também o 

gerente faz menção a um tempo mais recente que não “botou mais ninguém”, apenas manteve 

os descendentes das famílias que por muito tempo já moravam e pagavam renda.  

Para compreender que tempo é esse que Seu Francisquinho faz alusão, é preciso 

lembrar uma expressão utilizada por ele mesmo, em outro depoimento, “a justiça tomou 

paternidade”. Referência às mudanças que ocorreram no mundo rural a partir da legislação 

trabalhista. E o outro indício importante é considerar que Seu Francisquinho chegou à 

Fazenda Engenho Sururu no início da década de 1970 e presenciou concessões de moradias 

nas áreas de desistências de rendeiros, ou seja, no “lugar desocupado” por algumas famílias. 

Característica distinta do período anterior, lembrado por ter muitos rendeiros. Nesse sentido, 

indica que esse processo de extinção do arrendamento rural não aconteceu de forma 

simultânea às leis da regularização do trabalhador rural instituídas no inicio da década de 

1960, muito embora a vigência de tal legislação tenha aumentado as restrições referentes às 

concessões de morada. 

As informações dadas por Seu Francisquinho ajudam também a entender como se 

formou a “rama de maxixe”, a partir da permanência das famílias no “pertence” arrendado ao 

longo do tempo. Nessa perspectiva, Dona Margarida, conhecida por todos como Margô, aos 

85 anos, conta que nasceu na Fazenda de Darino no Rio do Peixe e que mudou para Fazenda 
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Engenho Sururu aos vinte e dois anos com sua filha Estelita. Quando perguntei quem tinha 

arrendado a morada, ela respondeu: “foi meu pai que arrendou, meu pai morreu, minha mãe 

morreu e eu fiquei no lugar. Eu moro aqui com meu neto”. Relatos como esse que indicam 

uma memória de várias gerações sobre o mesmo lugar são recorrentes às famílias que 

continuaram na fazenda.  

Segundo, Dona Margô, quando ela chegou a Fazenda Engenho Sururu, 

 
Não tinha caminhão, não tinha carro, não tinha nada. Era um trivê (caminho 

estreito) assim, era mata, mata do lado de cá, mata do lado de lá, mata por aqui 

tudo, tudo era mata. A gente passava no triozinho assim. Quando meu pai tava com 

uma feira, um chuchu, uma batata, com um balai na cabeça e uma carguinha no 

animá, quando tava chovendo passava no morro, uma lama braba medonha, não 

tinha caminho. Depois foram aparecendo um diabo de um carrinho doido aí, e hoje 

tem esta estrada. Isso tudo era mata, aqui tinha um sapé brabo (risos), a gente 

passava no mei do sapé, passava com um medo da peste. Pegou fazer uma rocinha, 

roçando, fazendo uma rocinha, hoje que ele não quer que faça mais nada. O IBAMA 

não quer que corte não. 

 

Recordação de um tempo em que a paisagem era totalmente ocupada pela mata. Na 

verdade, a mata ainda é predominante espacialmente, todavia a presença das famílias 

rendeiras morando e plantando as “rocinhas” nas terras arrendadas transformaram a fazenda.  

Dona Margô faz menção às mudanças que foram acontecendo, aos poucos, naquele 

espaço. Segundo ela, nos lugares que antes só tinha sapé hoje tem estrada. Essa mesma 

estrada aparece nos registros do memorialista Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio quando 

fazem referência à “abertura de uma estrada de rodagem carroçável, partindo de Castro Alves, 

indo até o Tabuleiro do Castro”, na década de 1930. E na década de 1970 houve 

melhoramentos “através de um Convênio: o ‘Polo Nordeste’ fez com que a estrada viesse a se 

tornar semelhante a rodovia estadual”.
342

   

As lembranças de Dona Margô alternam entre o passado e o presente compondo a 

memória sobre o espaço vivido. Ela fala da interferência do IBAMA na relação homem e 

natureza. É como se a rendeira não entendesse a necessidade de um órgão externo para 

fiscalizar e proibir a ação dos moradores, até porque esse espaço aparentemente natural é de 

uso corriqueiro dos rendeiros, seja na retirada da mata dos elementos necessários a construção 

das suas casas, ou ainda por esses espaços de roças e quintais serem de convívios sociais nas 

comemorações familiares, nas relações de trabalho empreendidas. Logo, é um espaço 

eminentemente social para esses rendeiros. 
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 Nesses lugares conhecidos como Pindobá, Sururu e Serra não são as cercas e/ou 

arames farpados que delimitam as terras arrendadas entre os moradores. Dona Liu aponta para 

as divisas das terras dela e da mãe entre os vizinhos dizendo: “o pertence dali donde tem uma 

mandioca debaixo daquele cajueiro lá, oh!, aquele dali pra baixo é de Seu Martim, pra cima é 

da gente, aí dobra ali até a mata. Só sabe o pertence mais não tem cerca não”. Para os 

rendeiros, a ausência de cercamento não implicava a delimitação do “pertence” de cada um, 

uma vez que eles utilizavam marcos referendados por elementos da natureza. No entanto, o 

proprietário das terras não aceitava a existência de cercas, pois de alguma medida essas 

poderiam representar a posse das áreas habitadas e cultivadas pelos rendeiros.  

As moradias dos rendeiros constituem parte integrante da paisagem nas terras 

arrendadas e é um elemento cultural de demarcação nesse espaço. A única construção 

permitida pelo proprietário das terras era a casa de taipa. Por conta disso, no decorrer das 

entrevistas, os depoentes sempre comentavam sobre a condição da sua casa e evidenciava, a 

partir do processo da construção, o trabalho que dava para erguer uma casa de taipa, como 

relatou-nos Seu Martim: 

 
Pra fazer uma casa de taipa? É tirar madeira, ‘furquia’

343
, ‘trevessa’

344
, 

‘cumieira’
345

, tudo da mata, ‘caibe’
346

, vara, enchimento tudo pra fazer. Enchimento 

é pra botar do jeito que tá ali aquela trevessa. Ali bota os enchimento tudo em pé, 

depois amarra tudo de vara, varinha, varinha, marrando tudo, depois da varinha 

tudo marrado, aí agora pra bater o barro. 

 

A expressão “tudo da mata” dá a dimensão e importância da natureza na vida desses 

moradores que utilizam as varas, os caules, folhas de pindoba, cipós e barro para construir 

suas casas. A propriedade com que o rendeiro fala sobre cada etapa da construção, deve-se ao 

fato de desempenhar a função de oleiro na edificação das suas casas e dominar plenamente a 

técnica aprendida com os mais velhos. 

Também Dona Liu explicava e apontava para os detalhes da estrutura da casa dizendo: 

“tá veno cuma é?”. E para ter a certeza de que eu estava entendendo todo o processo, ela 

passou a encenar passo a passo. Uma espécie de reforço do que está sendo dito e 

demonstração do grau de dificuldade que o serviço requer. Prosseguiu explicando que era 

necessário:  
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Paia de pindoba, cipó e barro. Paia de pindoba, aí a gente tira as ortiga no mato, ai 

ó. Cipó pra amarrá as vara, pra envará, encimentá, pra depois tapá, é um trabaio 

minha fia de Deus. É vai fazendo o barro, um barreiro, a gente faz um barreiro aqui 

cava assim oh, pisando de pé e moiando. A gente aterra, joga dento de casa a terra 

pra aterrá, botá pé de banana, pilar, pilar, bater, bater até acertá, pra puder ficar 

plana a casa. 

  

Tamanha é a precisão da narrativa de Dona Liu que nos possibilita visualizar como era 

realizada todo esse processo e o aperfeiçoamento exigido em cada etapa. Desde a escolha das 

melhores palhas de pindoba, a seleção dos cipós adequados para fazer a amarração, as varas 

mais resistentes para a cobertura, a terra mais indicada para transformar em barro, com a liga 

necessária para o preenchimento das paredes, até o momento de pilar o chão com a utilização 

do caule do pé de banana. 

A casa de taipa de Dona Liu (fig. 01) é uma fonte visual que possibilita inúmeras 

leituras. O terreno limpo do mato abre uma clareira no meio da mata, tornando pano de fundo 

a diversidade de árvores ao arredor da moradia as quais dão sombra e refresca o interior da 

casa. As únicas aberturas que têm na casa são as portas da frente e do fundo, provocando um 

ambiente escuro. As toras de madeira em formato retangular, formando quatro quinas e oito 

colunas, para firmar a estrutura da casa e outras madeiras que, com o tempo, são encostadas 

nas paredes para sustentar a moradia, pois “essa casa já tem uns trinta anos ou mais, é tem 

mais de trinta anos”. 
347

  

Ainda é possível visualizar no lado direito da imagem uma antena de televisão que 

aponta a existência de outro meio de comunicação, além do rádio presente em todas as 

moradias. A título de curiosidade, a tv funciona à bateria, por isso poucos a possuíam. Do 

mesmo lado, embaixo encontra-se gravetos da mata para o fogão à lenha. Por tudo isso, a 

expressão de Seu Martim, “tudo da mata” ganha cada vez mais sentido e a noção que é difícil 

dissociá-la da vida dessas famílias, em uma importante sintonia com o meio-ambiente. Na 

imagem fotográfica, salta aos olhos a relação trabalho/moradia/mata. 
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 Entrevista realizada com Estelita de Jesus, conhecida como Liu, 59 anos em 25 set. 2007, na Fazenda 

Engenho Sururu.   
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Figura 01: Casa de taipa de Dona Liu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Trabalho de campo, 25 setembro 2007. 

 

A posição de cada membro revela muito sobre a representação que exerce no núcleo 

familiar. A postura firme de Dona Liu em pé, diante da porta de entrada, ratifica a função de 

liderança que a mesma exerce na família. Seu José, que aparece sentado, passou a morar na 

fazenda depois da união com ela, e assumiu o pagamento da renda semanalmente. 

Independente desse compromisso, quem tomava as decisões era Dona Liu. O menino é seu 

neto, segundo ela é filho, “crio desde pequeno”. É possível observar também na frente da 

casa, para além dos membros, os instrumentos de trabalho, enxada e cavador, que anunciam a 

lida da família com a agricultura. 

As fotografias abaixo mostram detalhes da casa de taipa de Dona Liu. 

 
   Fig. 02: Armação da casa.   Fig. 03: Paredes de barro.   Fig. 04: Cobertura de pindoba. 

 

 

 

 

 

Fotos registradas por Robson Neres, setembro de 2007. 

 

 Na figura (02) é notório que, para dar um caimento de “chapéu no teto”, as madeiras 

do meio, denominadas “esteio da casa”, são maiores. Uma extremidade é fincada ao chão e a 
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outra é talhada ao meio, servem para encaixar-se entre as outras, formando o esqueleto da 

obra. A parede é levantada pelas varas de madeira menores, de larguras variadas, trançadas 

com enchimento de barro (fig. 03), colocado com as próprias mãos. Depois de pisado, 

amassado, moldado e com a consistência certa, “fazia os bolos de barro para tapar as paredes 

e botava a mão do outro lado para o barro não passar e aí vinha alisando de mão”.
348

 

Posteriormente, a cobertura é feita com as folhas de pindoba (fig. 04) que, nesse caso, já estão 

gastas pela ação do sol e da chuva e precisam “mudar assim na base de uns três anos que 

senão móia”, lembra Dona Liu. 

 Os aspectos da casa de Dona Liu são uma amostragem de como é a maioria das 

moradias. É claro que cada uma com suas especificidades. Por exemplo, algumas são 

rebocadas, tudo em barro, ou uma tinta artificial, que dá uma noção de casa de alvenaria. 

Outras têm uma área coberta na frente. Também há aquelas que apresentam mais de uma 

janela. Notei que praticamente todas as moradias tinham bancos de madeira que, geralmente, 

ficavam na frente da casa, espaço onde aconteceram várias entrevistas, pois tal espaço 

funcionava como um limiar entre a casa e a roça. Nesse sentido, favorecia para recompor as 

memórias do dia a dia compostas pelas experiências do trabalho e da vida.  

 Internamente, os calendários e os retratos da família preenchem as paredes da maioria 

das salas de chegada. Em outras, existem o canto sagrado, conhecido como oratório
349

, 

decorado com terços, fitas de Bom Jesus da Lapa, imagens dos santos e flores. As cortinas de 

pano substituem as portas dos quartos. E, na cozinha, as presenças do “porrão d’água” e do 

fogão à lenha completam esse ambiente, conforme a declaração de Dona Liu: “morando 

dentro da lenha não vou gastar gás”.  

 Segundo Dona Cândida, o registro fotográfico apresentado a seguir foi feito quando 

sua filha Girlene, que já morava em Salvador, veio no feriado de Carnaval, por volta de 1996. 

A visita da filha que veio da capital era sinônimo de muita comemoração, por conta disso 

matou-se um bode, lembra Seu Severino. O espaço registrado é a cozinha e suas filhas, 

Girlene e Eliene estão posicionadas próximas do fogão à lenha encenando o preparo de 

alimentos. Mesmo que nitidamente envergonhadas, elas tiveram a intenção de registrar aquele 

                                                           
348

 Entrevista realizada com Isaias Almeida Aragão, 60 anos, em 19 jan. 2012, na cidade de Castro Alves.  Saiu 

da Fazenda Engenho Sururu, na década de 1980, motivado por um sonho que teve com seu pai. 
349

 Representa o canto sagrado da casa. Sérgio Buarque de Hollanda faz reflexões pertinentes acerca da 

simbologia dos oratórios quando escreve que “cada casa quer ter sua capela própria, onde os moradores se 

ajoelham ante o padroeiro e protetor. Cristo, Nossa Senhora e os santos já não aparecem como entes 

privilegiados e eximidos de qualquer sentimento humano”. Raízes do Brasil. 7ª reimpressão, Ed. Companhia das 

Letras – São Paulo 1999. p. 149 e ss. 
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momento de alegria. A imagem apresenta uma cena comum, todavia rica em simbologia no 

que tange o espaço comumente gerenciado pelas mulheres.  

 
 Figura 05: O espaço da cozinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia: Álbum de família, data aproximada 1996 (época de Carnaval). 

  

 Heredia, ao analisar os aspectos da moradia, relata que “as casas compreendem o 

espaço físico ocupado pela construção e pelo espaço livre em sua volta, denominado terreiro” 

(HEREDIA,1979: 38). O terreiro é uma extensão da casa. Nos fundos das casas, em geral 

atrás da cozinha, há um pequeno cercado feito de cipó e pindoba, reservado para o banho. Em 

outro cercado, são criados animais de pequeno porte, como os chiqueiros dos porcos. Há 

também, o rancho, construído com cipó e pindoba, que serve para guardar a colheita e os 

instrumentos de trabalho. O terreiro da frente, geralmente à sombra das árvores, serve para 

desenvolver alguma tarefa com a participação da família e, às vezes, dos vizinhos.  

 Segundo os depoentes, essas moradias eram construídas, em sua maioria, a partir dos 

“dijutórios”
350

 realizados por cooperação de vizinhos e parentes os quais se reuniam, 

principalmente nos dias de domingo, para erguer as casas. Momentos rememorados pelos 

rendeiros como sinônimos da união e alegria proporcionadas por aquele trabalho coletivo.  

Garcia Jr., no seu estudo sobre os pequenos produtores do Nordeste, observou que “as 

atividades realizadas no adjunto não são consideradas trabalho” (GARCIA JR.,1983: 162), já 

                                                           
350

 Na região em estudo, a palavra dijutório, equivale a adjutório; significa mutirão. 
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que são associadas, não tanto pelo esforço físico exigido, mas sim pelo caráter festivo, 

representando um rompimento do cotidiano. 
351

  

 O “dijutório” para Seu Severino é “uma brincadeira até bonita que junta mei mundo 

de gente” para construir a casa “só de barro, cipó e pindoba, uma varinhas na parede, cheia de 

cipó pra marrar as varinhas e agora tome-lhe barro”. Ao rememorar esses momentos, ele 

lembra que todo mundo participava. Os “meninos já gostam disso”, pegava o barro com a 

mão para jogar entre as varas, combinando brincadeira e ajuda. Os homens pisavam o barro 

até ficar bem ligado, “usava a enxada para juntar e revirar o barro”. E as mulheres se dividiam 

entre aprontar a comida e ajudar a carregar a água necessária para a construção. Segundo 

Santana, “o clima formado constituía um privilegiado espaço de socialização em que 

dimensões lúdicas sobressaíam” (SANTANA, 1998: 54).  Seu Severino narra com entusiasmo 

como acontecia o “dijutório”: 

 
O povo cantando, aí o povo cantando e aí lá vai, aí com pouca hora um tirava uma 

chula, outro tirava outra, lá vai tudo cantando e lá vai. Era uma chula danada, era 

um samba danado. Para o barro ficar com a liga boa é o pé, isto aí, é o pé de um 

negro sambador (risos). Ia na mata, tirava uma quantidade de vara e daí pronto, aí 

fazia o cipó e invarava a parede. Aí agora, tirava paia, batia a paia, retaiva as paia, 

bom. É bater ela pra poder acarmar. Isso aí, bater ela bem batida. Daí pronto, 

pegava assim botava uma fileira daqui até lá em cima pero chão, quando secava, 

murchava. Aí agora a gente botava em cima da casa, porque se botava verde então 

dava pingueira quando secava, então tinha que deixar secar. E se não tiver gente 

pra gente arrumar pra poder cobrir, aí tinha que esperar mudar para o outro dia de 

domingo. Tinha o povo que gostava de uma cachacinha, pisando o barro e lá vai. Se 

não tivesse uma cachacinha pronto (risos). Ah! Se não tivesse uma cachacinha 

(risos) ninguém fazia não, é. União danada, ninguém via briga e nem nada. É uma 

beleza. É dijutório é demão, é assim.  

 

 O trabalho e a festa constituem o adjutório, pois ao mesmo tempo em que o 

entrevistado confirma o “trabai brabo” necessário para construção, também evidencia o samba 

e a chula que ditavam o ritmo da atividade regada por uma “cachacinha”. Seu Severino 

utiliza-se a expressão “lá vai” numa nítida intenção de apresentar à dinâmica do trabalho 

festejado e a interação entre as famílias. O ato de construírem juntos a casa também é uma 

forma de identificação com a outra família que compartilha experiências parecidas numa 

manifestação de solidariedade e de valores culturais. 

 Seu Isaias também rememora os adjutórios no período que ele morava na Fazenda 

Engenho Sururu e utiliza-se de uma metáfora para exemplificar a participação de mulheres, 

homens e crianças comparando com “formiga no carreiro, pra lá e pra cá e tudo alegre”. Essa 
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 A ajuda mútua, denominada de mutirão e/ou adjutório, aparece também na pesquisa de Joseane Bispo de 

Oliveira na dissertação de mestrado Trabalho e sociabilidade no sertão da Bahia: as “quebras” e “tiras” de 

licuri, p.69.  
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“ademão de todos” também é lembrada pela abundância de comida, “era feijão a vontade, a 

gente comia a vontade, galinha comia tudo, tinha café e bolacha o dia todo”.
352

 Garcia Jr. 

ressalta que o “adjunto articula a solidariedade de grupo de vizinhos e parentes na construção 

de uma casa, cuja manifestação e retribuição é a festa” (GARCIA JR., 1983: 163). 

 A construção de uma nova casa, na maioria das vezes, anunciava também a 

constituição de uma nova família.
353

 Esta poderia ser “chegante” ou ser dos filhos dos 

moradores mais antigos que se casavam e arrendavam a morada. Em um único arrendamento 

pode existir mais de uma casa, aspecto que representa a continuidade da família que 

permaneceu nas terras arrendadas. Exemplificando tal característica, Seu Isaias comentou: 

“nesse mesmo arrendamento que era muito grande, os arrendamentos foram fazendo assim 

ovos de galinha, cada um ia fazendo uma casinha de junto”.  

 Havia a permissão do proprietário da fazenda em construir novas casas de taipa, mas 

havia, de forma veemente, a proibição da casa de alvenaria. Segundo Seu Severino, “tinha 

uma lei aqui que não fazia não”, por conta disso ele interroga: “Oh! Sem durda, ninguém sabe 

né, não posso nem saber por que razão eles queria dormir no tapete e os outro dormir em riba 

duma cama de vara? Não sei, porque mistério isso?”. As indagações expressam uma noção de 

fazer parte de uma comunidade de trabalhadores rurais que vive numa condição desigual 

perante o arrendatário. Por conta disso, ele tenta entender quais motivos para a permanência 

dessa “lei”, utilizando-se do ato de dormir para justificar tamanho abandono e desprezo do 

patrão para com seus rendeiros, já que o “tapete” representa o luxo ostentado pela família 

Guedes e a “cama de vara” simboliza o desconforto de sentir as ondulações da “cama de vara” 

no corpo à noite. 

 Segundo Monsenhor Gilberto, em entrevista, a proibição da casa de alvenaria devia-se 

a “tese de Humberto Guedes”, que era “não serviu, derruba e acabou, manda embora”. Mais 

uma vez, o pároco compara o patrão com um “coronel antigo” através dos seus atos 

autoritários em relação aos rendeiros de suas terras.  

Também em conversa com o gerente da fazenda, perguntei se ele sabia o motivo da 

proibição. Ele respondeu: “não, eu não sei qual era o problema”, mas logo em seguida, emite 

sua opinião sugerindo que, “na certa, era na saída, as vez, o cara fazia... tinha despesa e queria 

cobrar essa despesa, ia ter abuso né? Pra se livrar disso não permitia. Quem vinha era 

sabendo, já fazia sua casinha de taipa coberta de palha”. É bem provável que o “abuso” que 
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 Aqui é oportuno lembrar que Charles Santana aponta que “no interior da Bahia, os beneficiados pelo adjutório 

tinham a responsabilidade de providenciar alimento, água, café e cachaça em abundância”, op. cit., p. 54. 
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 Aspecto também abordado por Afrânio Raul Garcia Jr. quando analisa que “a nova casa materializa a 

formação de uma nova unidade doméstica”, op. cit., p. 160.  
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Seu Francisquinho refere-se seria os direitos garantidos ao trabalhador, sobretudo, em relação 

à fixação na fazenda. A proibição sugere a não garantia do direito em relação à terra ao longo 

do tempo. Todavia, para os rendeiros existia, a fixação, o direito e a identidade pelo lugar 

vivido, independente da moradia ser ou não de taipa.  

 Seu Francisquinho continua esboçando algumas explicações para a permissão da 

construção ser apenas de taipa, rememorando que: 

 
Nessa época, também até gente que tinha seu pedacinho de terra, a casa era de 

palha, quem nem ali na Fortaleza depois do Sururu. Quando cheguei pra aí, todas 

as casas era de palha e eles são donos da terra né. Não tinha assim... hoje isso já 

pertence a saúde pública aquela coisa assim. Foi muita gente é com doença de 

chagas disse que foi através de percevejo por causa da casa de taipa, aí foi 

desaparecendo as casas de taipa e as casas de bloco foi aparecendo.  

 

 Afirmação aponta a casa de taipa como alternativa para as populações que não tinham 

recursos necessários para construção de outros tipos de moradias. É sabido que esse tipo de 

construção ainda é muito comum em muitas regiões do Nordeste.  

 O relato de Seu Francisquinho também indica a realidade da doença de chagas que 

assola a maioria dos moradores, pois a casa de taipa propicia a proliferação do barbeiro 

(Trypanosoma cruzi) que aproveita as frestas das paredes de barro para fazer seus ninhos. 

Dona Cândida afirma que “já morreu um bando de gente de chaga”. 

 A presença frequente do barbeiro, conhecido na região como “bicho ruim”, atemoriza 

Dona Faustina desde a sua infância, pois sua “vó pegava as mãos de barbeiro, tudo chupando 

o sangue da gente”. É uma experiência marcada pelo medo, principalmente, depois que seu 

irmão morreu aos vinte e cinco anos, e a confirmação que ela e seu marido são chagados. 

Atualmente, ambos estão aposentados, ou com as palavras dela, “encostados” pela doença.  

 Também a proximidade da mata possibilitava a obtenção da doença, já que o inseto 

pode ficar escondido em ninhos de pássaros, toca de animais, casca de tronco de árvore, 

montes de lenha e embaixo de pedras. Dona Liu relata a presença dos “homens da Sucam
354

 

que vinha botar remédio e matou muito bicho ruim”. Segundo ela, o perigo não era só o 

barbeiro, mas também “lacraia braba que vem do mato, um cumprida doida que é pior do que 

cobra, cobra, essa aranha caranguejeira, escorpião, tudo isso tem aqui”.   

 Na verdade, em alguns espaços, é difícil estabelecer onde começa a mata e a moradia, 

ou vice-versa. Assim, os moradores são conhecedores da natureza e seus elementos. Por 
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 Da Sucam, órgão que resultou da fusão do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DENERu), da 

Campanha de Erradicação da Malária (CEM) e da Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), a Fundação 

herdou experiência e conhecimento acumulados, ao longo de várias décadas, de atividades de combate às 

endemias de transmissão vetorial, que transformaram a Sucam no órgão de maior penetração rural no país. 

Disponível em: http://www.funasa.gov.br/site/museu-da-funasa/sucam/. Acesso em novembro de 2012. 
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exemplo, Dona Liu conta com espanto que “na força da lua, quando a lua tá perto de ser nova, 

a cobra dá cada um piado”. Para além do conhecimento, existe o respeito pela natureza, às 

vezes, manifestado através do medo de “ir na mata de pinote buscar lenha e voltar”. 

As experiências nesse espaço marcado pela mata, sem luz elétrica, caminhos estreitos 

entre uma casa e outra, certamente favoreceram a “‘contação’ de histórias” sobre aparição e 

corrida atrás do Lobisomem, o medo de entrar na mata por causa do Caipora e outras 

assombrações. Histórias que mesclam imaginação, espaço de vida e cotidiano e “que passam 

existir após o ato da narrativa” (VASCONCELLOS, 2001: 304).  

Algumas histórias, aos poucos, foram surgindo na conversa com Seu Severino, Dona 

Cândida e Seu Jailton. A participação coletiva no ato de narrar possibilitou uma diversidade 

de descrições feitas acerca das figuras misteriosas. As afirmações oscilaram entre terem visto 

ou apenas escutado os mais velhos contarem sobre as aparições. A primeira história narrada 

foi a respeito do Lobisomem, “como a própria designação sugere, trata-se de um ser híbrido 

de lobo e homem” (CODES, 2011: 68).  
 

Severino – Lobisomem de vez em quando passa por aqui ó, uns aí depois nunca 

mais passou não.  

Jailton – Cada rabo né? 

Severino – Oi não! Foi passou um aqui, os cachorros caiu em cima aí lá vai e 

depois ia embora. Aí um dia os menino encontrou um lá embaixo na estrada, subiu 

correram atrás de noite, quando chegou naquele bambu ali entrou prá cá nesse 

mato e saiu por essa terra e se mandou. Foi até Jai que encontrou, Jai e outro. 

Jailton – Foi eu e parece que foi Cau. Correu atrás com uma moto mais não 

conseguiu pegar não (risos).  

Severino – Eu só tinha coragem amontado, agora a pé hum não, porque aquilo é 

valente. 

Jailton – Na hora que pegava um cachorro, só faltava matar de faísca. 

Severino – É, hã, aquilo é valente. Engraçado é que a frente é baixa e atrás é alta. 

Jailton – É a anca é lá em cima.  

Severino – É a anca é lá nas alturas.  

Jailton – Selado no meio assim, no jeito de uma sela assim então a anca... A frente é 

baixa assim ó e anca é assim alta. 

Severino – É isso é. Já, já, já vi, já, já vi, já vi é o fucim cumprido assim que nem o 

cachorro. 

Cândida – É assim quando ele faz vira um animal pra correr assim pera as 

estradas, vira um animal. 

Severino – Não tem cauda não, é sem cauda. 

Jailton – É suruco parecendo coe [coelho], suruco assim. 

Severino – Porque aquilo, é diz que é gente que vira o bicho é.  

Jailton – Dizendo o povo mais velho. 

 

 Um aspecto curioso dessa narrativa, sem dúvida, foi à caracterização construída 

coletivamente sobre o Lobisomem: possui “cada rabo”, também é “valente”, “engraçado é que 

a frente é baixa e atrás é alta”, “o fucim é cumprido assim que nem o cachorro” e “é suruco 

parecendo [coelho]”.  Interessante notar que existe uma tentativa de descrever como é essa 
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figura misteriosa e assustadora de “gente que vira bicho”. Tal metamorfose é comprovada, 

segundo Seu Severino, quando o “povo pega o Lobisomem e dá uma surra, aí o cara arreia, 

quebra a pata e arreia”. No outro dia, as pessoas têm a constatação de quem tinha se 

transformado, pois “adoece e fica em riba da cama”, lembra Dona Cândida. Para dar 

credibilidade à fala, Seu Severino afirma: “muito, há muito tempo que vejo falar nisso” e 

inclusive alegou, juntamente com Seu Jailton, que conhecia gente que virava Lobisomem, 

mas que já morreu. 

 No decorrer da entrevista, perguntei sobre o Caipora e Seu Jailton respondeu: “tem um 

bando”. E Seu Severino continuou rememorando que “Caipora tem, agora de primeiro tinha 

mais, tinha mais, agora, agora não tem muito não. Caipora de primeiro a gente chegava assim 

na mata, assim oche, oche, oche era ligeiro pra poder a pessoa se perder ligeiro”. A figura do 

Caipora está intimamente associada à vida da floresta e as ciladas que esse ser apronta para 

desorientar a pessoa que não consegue achar o caminho de volta para casa. Nesse sentido, 

Dona Cândida comentou que seu cunhado se perdeu dentro da mata e só foi achar no outro 

dia.  

 Segundo Seu Severino, o Caipora aprecia o fumo. Reza o costume que antes de entrar 

na mata para caçar ou apanhar lenha “botava um pedacinho de fumo em cima de uma cabeça 

de toco, aí botava lá, deixava lá pronto. Ele chegava pegava e saía cheirando acthin, acthin 

(risos) e lá vai pra dentro da mata, era assim.” Portanto, era como se os homens encontrassem 

um meio de enganar ou seduzir esse ente fantástico. 

  Em meio a tantas outras histórias que foram sendo lembradas e narradas naquela 

tarde, na frente da casa de Seu Severino e Dona Cândida, uma vivenciada pelo próprio 

Severino me chamou atenção. Trata-se de um boi da fazenda, boi Molu, o qual ficava na 

cocheira e dava uma “base de umas trinta arroba. Aí quando foi um dia”: 

 
Eu peguei esse boi e botei na cocheira, só quem pegava era eu. Tava um feixe de 

homem trabaiando ali, aí pouca hora o boi saiu da cocheira. Aí como esse boi saiu 

da cocheira? Aí pouca hora me chamaram, mas nesse dia eu fui, eu fui, hã... eu fui 

cabreiro. O boi brigando e tava uma valentia medonha. Eu pensei que ia virar... 

Meu Jesus. Aí pegar aquele boi ali no meio daquele trabaiador tudo, aquele feixe de 

homem daqui lá diante, pararam tudo e ficaram oiando. Aí eu gritei:  

̶ Ô Molu!  

Aí ele se entortou todo.  

̶ Que é isso boi? Tava brigando foi? Rapaz, rapaz ser tá brigando? 

Aí cheguei, fui assim debaixo do percoço, peguei a corda umbora, aí puxei o boi. 

Ficou todo mundo de boca aberta oiando aquilo ali. Peguei esse boi botei na 

cocheira, aí quando foi de tardezinha botei ração e fui lá na venda. Quando eu tô lá 

na venda tomando uma, bom, quando eu olho, oie o boi na beira da porta, bom. Eu 

disse:  

̶ Seu Francisco! O boi, eu botei na cocheira nesse instante e agora esse boi já tá aí. 

Ele disse:  
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̶  Rapaz, Severino pode crer, aí oiou assim, é. 

Quando eu chamei o boi Molu, aí os cachorros papocou em cima, aí esse boi desceu 

essa estrada abaixo aí, bom, e eu tô atrás. Esse boi desceu ladeira abaixo e botei o 

pé em cima, e lá vai, lá vai, lá vai boi, lá vai eu chamando, e os cachorro dando em 

cima, lá vai, lá vai e foi até embaixo naquela encruzilhada que vai pra casa de 

Martim, aí chegou ali, um rapaz subindo porque tava no rio pescando. Aí eu disse:  

̶ Ô Chico cerca esse boi lá. Aí ele pulou por caminho que sobe pra o Pindobá, 

pinotou pra lá e de lá encapotou, encapotou e deu gemido. Aí agora saiu terra dos 

pés. Deu aquele gemido, hum, hum, hum, hum e lá vai, eu disse o que é que faço, 

quase eu caio. Daí eu voltei e chamei: 

̶ Ô mulher, abre a porta aí, mas não trás o candeeiro não que eu tô quase morto.  

Aí ela veio abrir a porta, aí entrei, sentei lá, descansei, descansei, aí comecei contar 

o caso a ela. Quando eu vou lá no outro dia. Francisquinho disse: 

̶ Tu trouxe o boi que nem vi a hora? 

Trouxe o que Francisquinho não sei que diabo foi aquilo não rapaz. Aí o boi na 

cocheira não saiu, bom. Tá lá o boi na cocheira alta. Como é que esse boi saiu? 

Cheguei lá o boi bem preso lá. Foi assombração.  

 

 A curiosa história narrada por Seu Severino diz respeito a sua vivência enquanto 

vaqueiro da fazenda. A performance do narrador através dos gestos, olhares, alternância no 

tom da voz, possibilitava ainda mais, o encantamento pelo o que estava sendo contado. Os 

usos das onomatopeias contribuíram para notar os efeitos que essa experiência causou no 

depoente, especialmente no momento de evidenciar o medo e a desconfiança de enfrentar o 

boi na frente dos trabalhadores que esperavam o desfecho daquela situação. Notei, ainda, uma 

mistura de sensações experimentadas por Seu Severino, pois na segunda vez que o boi Molu 

saiu da cocheira, depois de todo seu esforço para conseguir domá-lo, ele concluiu, no outro 

dia, que tudo não passou de uma assombração. Aqui é oportuno lembrar a afirmação de 

Vasconcellos: 

 
Mais do que julgar e classificar estas histórias, o objetivo é perceber como esses 

homens e seus ouvintes se relacionam com as verdades que expressam ou que 

acreditam expressar ali; compreender como o aparente “causo” pode ganhar 

estatuto de experiência.  (VASCONCELLOS, 2001: 308) 

 

 Portanto, é importante compreender os sentidos atribuídos a essas histórias pelos 

depoentes, bem como notar o tempo e o espaço que estão fazendo referência. Foi visível a 

empolgação dos narradores, principalmente, Seu Severino o qual concluiu alegando que “as 

coisas mudou, abriu estrada, caminho, hoje tá bom, agora os outros tempos hã... não era 

brincadeira não. Só que hoje acabou tudo”. É perceptível um saudosismo na fala de Seu 

Severino relacionado aos “outros tempos”, mesmo evidenciando o medo acerca dessas figuras 

as quais assustavam os moradores que viviam dentro da mata.  
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“Os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis” 

 

Durante os primeiros anos do regime ditatorial implantado no Brasil, artistas e 

intelectuais gozaram de relativa liberdade criativa, enquanto o governo demandava atenção 

para as questões econômicas do país e diluição das entidades das chamadas classes perigosas. 

Restava, aos artistas engajados politicamente a conscientização social para lutar contra o 

regime. Marcos Napolitano, no livro “Cultura Brasileira” (2004), afirma de maneira 

contundente sobre a gênese da arte engajada no Brasil, extremamente válida para a 

compreensão da ebulição artística posteriormente. Segundo Napolitano, levando em 

consideração que o PCB sempre teve uma influência no meio artístico, intelectual e sindical, 

em fins dos anos de 1940, o Partido adotou a doutrina da estética e política oficial conhecida 

como realismo socialista. Oriunda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a 

doutrina estética fundamentava que a arte deveria ser feita a partir de uma linguagem simples 

e direta com conteúdo propositivo de valores nacionais e populares. A partir da influência do 

PCB, o cinema e o teatro iniciam-se nessa renovação da arte para falar do povo e da cultura 

brasileira, elegendo o operário como síntese.  

Também, influenciado pela política-cultural do partido comunista, o Centro Popular de 

Cultura (CPC) da UNE apostou na tarefa de conscientização do povo para libertação nacional, 

colocando na ordem do dia a definição de estratégia para a construção de uma cultura 

“nacional, popular democrática”, atraindo jovens intelectuais, para desenvolver uma atividade 

conscientizadora junto às classes populares. Surgindo um novo tipo de artista, “revolucionário 

e consequente” (HOLLANDA; GONÇALVES, 1987, p. 9). Até a bossa-nova, tida como 

alienada, deixará o azul do mar de Ipanema e os barquinhos à deriva, cansando-se da saudade, 
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para acabar com esse negócio de viver sem a conscientização social, tornando-se, também, 

portadora da arte politizada. No entanto, enquanto canção engajada e nacionalista, a bossa-

nova não abriu mão de suas conquistas estéticas. (Napolitano, 2004, p.42). 

Assumindo de vez sua missão diante da realidade, a partir do espetáculo Opinião, que 

estreou no final de 1964, surge, segundo Enor Paiano (1996), 

Uma nova forma na música popular, que vai associar as conquistas formais da bossa-

nova à preocupação política e engajada dos cepecistas
355

. A chamada música de 

protesto teve como representantes compositores como Edu Lobo, Geraldo Vandré, 

Carlos Lyra, Sidney Miller e Sérgio Ricardo e, entre seus intérpretes, Elis Regina, 

Jair Rodrigues, Marília Medalha e o conjunto MPB-4. 

 

O espetáculo Opinião, dirigido por Augusto Boal e Oduvaldo Viana Filho, ligados ao 

CPC, traduzia a necessidade de construção da resistência ao regime e, ao mesmo tempo, 

pedindo uma música popular politicamente engajada. Além do Opinião, outras peças 

teatrais
356

 traziam na sua essência o debate sobre a cultura nacional-popular e a reação 

cultural contra a ditadura. 

Por outro lado, opondo-se à noção da arte reduzida à função política, surge o Cinema 

Novo diante dos debates e acusações ao cinema colonizado e dependente das grandes 

produções. Teve como um de seus grandes expoentes Glauber Rocha que, juntamente com 

jovens cinéfilos, conviveu com as questões da “arte revolucionária”, que começava a 

mobilizar a intelectualidade no início dos anos 60, e logo protagonizaram o movimento 

cinematográfico de significativa importância para a vida cultural brasileira (HOLLANDA; 

GONÇALVES, 1987). 

O movimento partia da perspectiva de produções vinculadas criticamente às 

especificidades do Terceiro Mundo, na busca de uma nova linguagem desafiadora como um 

intenso objeto de questionamento, excluindo a didática da arte engajada em voga. Marcelo 

Ridenti (2012), ao argumentar sobre a cultura e política nos anos 1960-1970, afirma que o 

cinema estava na linha de frente da reflexão brasileira, na busca de uma identidade nacional 

autêntica do cinema e do homem [humano] (...). Ou seja, o Cinema Novo propunha mostrar a 

realidade brasileira e suas contradições e conflitos, especialmente a face nua e crua do mundo 

rural, suas situações e personagens sem romantismo. Em contraposição ao que Ridenti 

argumenta em estrita consonância com o que Glauber Rocha mencionava acerca do cinema, 

como a mais importante das artes, Rancière que traça uma estética da política enuncia que,  
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Uma época e uma sociedade possam ser lidas nos traços, vestimentas ou gestos de 

um indivíduo qualquer (Balzac), que o esgoto seja revelador de uma civilização 

(Hugo), que a filha do fazendeiro e a mulher do banqueiro sejam capturados pela 

mesma potência do estilo como “maneira absoluta de ver as coisas” (Flaubert), 

todas essas formas de anulação ou de subversão da oposição do alto e do baixo não 

apenas precedem os poderes da reprodução mecânica. Eles tornam possível que 

esta seja mais do que a reprodução mecânica. Para que um dado modo de fazer 

técnico – um uso das palavras ou da câmera – seja qualificado como pertencendo à 

arte é preciso primeiramente que seu tema o seja. [Destarte] A revolução técnica 

[cinema] vem depois da revolução estética. Mas a revolução estética é antes de tudo 

a glória do qualquer um (RANCIÈRE, 2005, p. 47-48). 

 

Assim, não foi o cinema (stritu sensu) que determinou a evocação da reflexão 

brasileira na busca da identidade nacional. Ou seja, quando Glauber Rocha luta denunciando o 

poder, mas refere-se ao cinema como a mais considerável das artes, ele está em consenso com 

o poder denunciado, que hierarquiza e classifica as coisas, valorando umas em detrimento de 

outras. Desta maneira, não há uma linha de frente (única) protagonizada exclusivamente. 

Entretanto, todo o panorama artístico-cultural no Brasil que vinha desde a década de 

1950 crescendo e demarcando o território político e estético, teve drasticamente sua 

efervescência reduzida no agitado 1968, quando da promulgação do AI-5 instituindo a 

censura absoluta. Mas, antes o cenário viu passar as lavas quentes e avassaladoras do 

Movimento Tropicalista (1967-1968).  

Definindo-a como “uma grande dose de energia deflagrada num espaço de tempo 

muito curto” por Tom Zé
357

, a Tropicália abalou como um vulcão em plena erupção as 

estruturas artístico-culturais, sendo, muito além de uma renovação de conteúdo, uma 

reestruturação de ordem estética. De acordo com Rancière, 

 

A palavra “estética” não remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do 

prazer dos amadores de arte. Remete, propriamente, ao modo de ser de seus 

objetos. No regime estético das artes, as coisas da arte são identificadas por 

pertencerem a um regime específico do sensível. Esse sensível, subtraído a suas 

conexões ordinárias, é habitado por uma potência heterogênea, a potência de um 

pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo: produto idêntico ao 

não-produto, saber transformado em não-saber, logos idêntico ao pathos, intenção 

do inintencional etc. Essa ideia de um sensível tornado estranho a si mesmo, sede de 

um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo, é o núcleo 

invariável das identificações da arte que configuram originalmente o pensamento 

estético (RANCIÈRE, 2005, p. 32-33). 

 

Nesse sentido, a Tropicália evocando a potência heterogênea que conforma o 

pensamento estético abriu possibilidades criativas, principalmente na música. Concebendo 

uma verdadeira revolução estética musical! 
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Além disso, catalisou as inquietações, invadindo o espaço um tanto conservador da 

MPB, introduzindo novos elementos, formas, conteúdos, inaugurando o movimento e 

orientando o carnaval. Segundo Shohat e Stam (2013),  

 

A imensa contribuição estética dos artistas latino-americanos, com sua invenção 

inesgotável: a Antropofagia, o Realismo Mágico, a Estética da Fome, a Tropicália, 

o manifesto afro-brasileiro Dogma Feijoada. Muitas das estéticas alternativas da 

América Latina estão baseadas em inversões anticoloniais. A Tropicália virou de 

cabeça para baixo a hostilidade em relação ao Trópico como “primitivo”. A 

Antropofagia valorizou o canibal rebelde. O Realismo Mágico exaltou a mágica 

sobre a ciência ocidental. 

 

Dessa forma, o movimento estava (re) pensando e (des) construindo as percepções 

acerca da cultura brasileira e de nós mesmos.  

Nesse sentido, “a Tropicália estava questionando a alta e baixa cultura, incorporando a 

cultura global da mídia, promovendo sincretismos” (SHOHAT; STAM, 2013). Além disso, 

estava ensinando o povo a ver por outra perspectiva. No documentário Manifesto Glauber
358

 

há um momento em que um homem tapando a boca de outro que se encontra de olhos 

fechados, e olhando em direção à câmera [nós], diz: estou vendo o que é o povo. Poderíamos 

ler essa cena invocando um espelho fictício que conduz cada um [uma] a olhar para si mesmo 

[mesma] e se perceber (sendo que o homem que se encontra de olhos fechados o abre). 

 

A canção que não consola: 

  

Batizado a partir da obra-ambiência de Hélio Oiticica - o qual trazia novas propostas 

nas artes plásticas que envolvesse o público, rompendo com a tradição da arte, influenciado 

pelos neoconcretos de 1959, apostava na emoção e desvalorização da arte -, o movimento 

Tropicalista, segundo Enor Paiano (1996), ou mesmo os seus elementos fundamentais, já 

poderia ser sentido no filme Terra em Transe (rodado em 1966), de Glauber Rocha. 

“Interiores decorados com mau gosto, a descrença no universo imediato de opções políticas, a 

busca por uma linguagem inovadora e inquietante” foram definidos por Paiano como a 

essência Tropicalista presente na obra cinematográfica de Rocha. 

 Caminhando nesta direção, Napolitano (2004, p. 66-67) afirma que “alguns elementos 

que se tornarão mais tarde parte da estética tropicalista já estão explicitados na peça” O rei da 

vela, dirigido por José Celso Martinez. Influenciado pela postura antiacadêmica da arte 

moderna do teatro europeu, o grupo Oficina de Martinez rompia com as linguagens 
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tradicionais, em uma atitude provocativa para mobilizar, incitar, instigar o público e colocá-lo 

diante da sua miséria, da realidade, criticando os padrões políticos e comportamentais da 

classe média brasileira.  

No final de 1967, Caetano Veloso e Gilberto Gil apresentam, respectivamente, 

“Alegria, alegria” e “Domingo no parque”, no festival da TV Record. A letra das canções 

apresentam elementos diferentes dos padrões estabelecidos, enraizando as bases do 

Tropicalismo na música. Porém, diante de tudo que estava acontecendo nas artes plásticas, no 

cinema, teatro e música é importante lembrar que,  

(...) o Tropicalismo não deve ser confundido com um movimento coeso, no qual todos 

os artistas identificados como tropicalistas partilharam dos mesmos valores estéticos 

e políticos. Se a crítica às ilusões e projetos de uma cultura engajada, nacionalista, 

ligada à “esquerda ortodoxa”, como passou a ser visto o PCB, era o ponto em 

comum Caetano, José Celso, Hélio Oiticica e Glauber Rocha, muitos outros 

elementos os separavam. O que se conhece atualmente por Tropicalismo oculta, na 

verdade, um conjunto de opções estéticas e ideológicas bastante heterogêneas 

(Napolitano, 2004, p.65-66). 

  

Entretanto, não vamos nos aprofundar nessa heterogeneidade presente nas artes. No 

entanto, o que havia em comum entre artes plásticas, cinema, teatro e música contrariava as 

propostas da esquerda nacionalista. Como já mencionado, pretendia-se a arte engajada, 

reduzida a uma função política numa missão transformadora da sociedade, que atuava na 

superação dos elementos arcaicos da nação, como o subdesenvolvimento socioeconômico. E o 

movimento nasce, justamente, em contraposição ao modelo artístico imposto, assumindo e 

explicitando esses elementos arcaicos.  

Mas, foi na música que o movimento ganhou maior notoriedade com influências 

diversas do rock dos Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, Bossa-nova de João Gilberto, 

Cinema Novo de Glauber Rocha a Jean-Luc Godard, as peças teatrais, a Arte Pop, o samba e 

etc. O que, aliás, serão sintetizados em uma das mais significativas inspirações tropicalistas: a 

antropofagia oswaldiana. Tendo lançado o Manifesto Antropófago em 1928, Oswald de 

Andrade propunha a composição entre a cultura ameríndia e africana com as heranças 

culturais europeias e a deglutição seria a maneira para sintetizar os elementos opostos. 

Implicava, portanto, num ato primitivo de antropofagia – matar, devorar e absorver as 

vitaminas para a construção de uma nova forma cultural. 

Outrossim, havia o happening (evento, acontecimento) influenciado por músicos 

norte-americanos como o John Cage que transformava suas apresentações em espetáculos 

completos, o que era também uma das grandes novidades estéticas dos tropicalistas no campo 
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musical. O que realmente importava, durante o show, era o acontecimento no palco, as 

encenações, os espetáculos. No Festival Internacional da Canção, Caetano Veloso cantou “É 

proibido proibir” acompanhado do grupo Os Mutantes, abalando as estruturas do evento. 

Esteticamente radicais e provocantes, a performance permitiu a declamação de poemas de 

Fernando Pessoa. E, vestidos de modo esdrúxulo, dançando agressivamente, o grande público 

juvenil e politizado vaiou o grupo, que logo pode conferir o famoso discurso happening 

proferido pelo mesmo cantor: “mais é isso que é a juventude que quer tomar o poder!”. 

A Tropicália musical é uma verdadeira guerrilha contra a ditadura da música brasileira 

engajada, contra as estruturas impostas, a limitação, ou não diálogo entre os opostos, a arte 

reduzida à política nacionalista, a polícia musical, a estagnação artística. O bando armado 

musical não conseguiu conter os poderes da ditadura, como já mencionado, e instaurou-se o 

silêncio através da censura pelo AI-5 e, consequentemente, o exílio. Embora tenha utilizado 

de motivos vazios como o desrespeito, a bandeira nacional para censurar, prender e exilar 

Gilberto Gil e Caetano Veloso, o governo militar nunca compreendeu as críticas veladas do 

Movimento Tropicalista que provocava com suas expressões estéticas e comportamentais, 

consideradas transgressoras para a época. 

Essas propostas estarão contidas no cerne da tropicália ao quebrar a barreira dos 

opostos, da cultura popular e da cultura erudita, do nacional e internacional, do carioca e do 

baiano, do politizado e alienado em suas composições. O que contrapunha e subvertia a 

música de protesto preocupada em suas concepções esquerdistas, transmitindo uma 

mensagem consoladora ou politizada aos ouvintes. Para Enor Paiano (1996), o Tropicalismo 

equiparava,  

(...) elementos supostamente antagônicos – programas de TV, posturas políticas, 

dados da realidade social – fazia parte da proposta estética do tropicalismo, que 

com isso combatia a simplificação da esquerda mais radical, que classificava tudo 

em “certo” e “errado”. O tropicalismo concebia a realidade brasileira como algo 

complexo e contraditório.   

  

Assim, a estética tropicalista partia da concepção de que “só a antropofagia os unia”, 

apresentando em sua geleia geral ou sincretismo musical, o diálogo entre os opostos, a 

decifração, interpretação, a metáfora, antropofagia, a denúncia contra o policiamento na 

música. Um oximoro musical e poético, absurdamente subversivo. Esse elemento musical 

insurreto na estética de Suassuna ao argumentar sobre a música é distribuído em duas 

linhagens, a apolínea e a dionisíaca. 
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A música apolínea (...) é a música clássica, ou melhor, a música feita pelos 

compositores de temperamento clássico, equilibrada, harmoniosa, serena, racional, 

luminosa, ordenada, clara, límpida. É a mais pura de todas. (...). Os compositores 

desse tipo, mesmo quando fazem músicas cantadas, fazem do canto, se assim 

podemos nos expressar, um elemento mais musical do que literário. As palavras são 

tratadas mais como elementos de musicalização de um ritmo poético do que, 

mesmo, como signo da expressão literária. Já a música dionisíaca (...) é música de 

contrastes violentos que chegam à dissonância, dramática, vibrante, mais 

harmônica do que contrapontística, violenta, “impura” pela presença quase 

“literária” de sentimentos e expressões estranhas ao campo da música; nela a 

desordem, como uma união de contrários, para usar a expressão de Santo 

Agostinho. (...) Na música dionisíaca mesmo quando o compositor faz composições 

puramente orquestrais, sentimos nelas, a tentativa de descrever paisagens ou 

estados de espírito, sentimentos diferenciados da alma e até reflexões filosóficas 

sobre o destino humano, por exemplo (SUASSUNA, 2009, p. 321, 322 -324). 

 

Nessa distribuição situamos a Tropicália como a música dionisíaca e a arte engajada 

como a música apolínea. Pois, associando o tropicalismo ao deus do vinho (Dionísio) estamos 

evocando o caos inebriante que vem revelar a própria desordem que habita a existência 

humana, porém ocultada pela expressão dionisíaca. Em Alegria, Alegria, podemos ler o 

confronto dessas duas expressões musicais evocando um de seus versos: “eu tomo uma Coca-

Cola, ela pensa em casamento, uma canção me consola, eu vou...”. Entretanto, a ideia 

tropicalista é a decifração, tendo em vista que o significado [das músicas] é o oposto [não da 

canção que se diz o que se quer ouvir], concebido como incitação, provocação, interpretação, 

alertando e denunciando que a canção não consola, não atende a anseios mais profundos, por 

estar ela mesma alienada (como a namorada pensando em se casar).  

 

Considerações finais... 

  

Apresentar uma consideração final seria terminar (dá por acabado) um texto? Mais do 

que concluir a escrita, o que pretendemos é estabelecer uma incitação (convite) ao pensar e 

(re) pensar como um deslocamento necessário na construção de percepções abertas. Nesse 

sentido, a presente escrita realizou um percurso sobre o Movimento Tropicalista no cenário 

artístico cultural-brasileiro, ressaltando a estética como um dispositivo fundamental na 

problematização e compreensão da arte. Sendo que, quando evocamos o termo dispositivo, 

estamos tendo em vista a explicação de Deleuze (1990) acerca do que significa um dispositivo 

na filosofia de Foucault. Constituindo “uma espécie de novelo ou meada, um conjunto 

multilinear. Composto por linhas de natureza diferentes (...) [que] não abarcam nem 

delimitam sistemas homogêneos por sua própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas 

seguem direções diferentes, formam processos em desequilíbrio, e essas linhas tanto se 
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aproximam como se afastam uma das outras”. Nesse sentido, associando a Tropicália a essas 

linhas, que comprometida com a modificação do status quo, embaraçam a própria relação que 

os indivíduos estabelecem consigo mesmos estetizando-a, assim, intervindo nas relações 

objetivas [a Tropicália traz toda a subjetividade humana enclausurada] estabelecidas 

(impostas) histórico-socialmente. 
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Em armas contra a ditadura: o movimento revolucionário 8 de outubro 

e sua ação na Bahia (1969-1971) 

 

ALINE MICHELE FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA

  

Introdução  

Um aspecto pouco conhecido ainda nos dias de hoje foi a existência, entre os anos de 

1969- 1971, de uma oposição de esquerda armada na Bahia contra o regime político ditatorial 

instalado no Brasil em 1964.  Marcelo Ridenti (1993) define luta armada como um 

movimento de resistência democrática, noção esta que também utilizamos para interpretar as 

motivações da esquerda armada na Bahia. 

Na Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, fez-se uma forte oposição ao 

autoritarismo de várias formas, com intensidades e grau de envolvimento políticos variáveis. 

Os estudos a respeito da luta armada em Salvador se restringem ao recorte temporal de 

atuação do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8) entre 1969 a 1971. Vale ressaltar 

que esse grupo sofreu influências internacionais, tais “como as vitórias da revolução cubana e 

argelina, a guerra travada entre o Vietnã e os Estados Unidos da América e a Revolução 

Cultural Chinesa,” o que indicava na época que o sistema mundial estava maduro para o 

socialismo, como salienta Jacob Gorender (1987), a partir de investigação feita com base em 

documentos programáticos de algumas das organizações da esquerda brasileira. 

Como salienta a autora Maria Paula do Nascimento Araújo (2000), as dissidências não 

foram uma exclusividade dos partidos brasileiros. Em seu livro A utopia Fragmentada, a 

autora destaca rachas nos partidos comunistas da Alemanha e da França, por exemplo:   

 

Em 1961, a ala estudantil do Partido Social Democrata alemão, a Sozialististische 

Deutsche Studentenbund (SDS), foi expulsa do partido. Em 1968, esse mesmo SDS 

liderou o radical movimento de jovens na Alemanha. Na França, entre 1965 e 1966, 

o mesmo conflito se repetiu, tanto no Partido Comunista quanto no Partido 

Socialista Francês, produzindo uma geração de lideres e militares egressos dos 

partidos tradicionais de esquerda e violentamente críticos em relação a estes (...) 

(ARAUJO. p.35). 

 

O Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) tem sua origem em uma 

dissidência do Partido Comunista Brasileiro (PCB),  surgida no ambiente universitário de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro (DI-RJ). Essa dissidência foi formada em 1964 e já em 
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1966, como Dissidência da Guanabara (DI-GB), começou a atuar, destacando-se em 1968 nas 

manifestações estudantis sob a liderança de Vladimir Palmeira. 

A DI-GB, em setembro de 1969, teria papel decisivo no sequestro do embaixador 

norte-americano Charles Elbrick, ação esta que foi realizada em conjunto com a Ação 

Libertadora Nacional (ALN). O objetivo desse grupo era libertar o maior número de presos 

políticos possível e garantir  propaganda à luta armada no Brasil, fazendo assim duas 

exigências às autoridades: a primeira seria a libertação de 15 presos políticos e, a outra, a 

leitura do manifesto dos guerrilheiros na íntegra evitando manipulação e interpretação da 

mídia. 

Após o sequestro do embaixador norte-americano, a repressão intensificou-se e o 

MR-8 foi duramente perseguido. Essa perseguição resultou na prisão e na morte de muitos 

militantes, inclusive de outras organizações armadas, como a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), que, após realizar o sequestro do embaixador japonês em São Paulo 

em março de 1970, foi praticamente desmantelada, com exceção de um pequeno núcleo de 

militantes, dentre eles Carlos Lamarca, que conseguiu fugir, aproximando-se do MR-8, 

buscando assim um maior espaço para os “trabalhos de massas” e o desencadeamento da luta 

no campo, segundo Gorender (1987). 

De acordo com Marcelo Ridenti (1993), a repressão, após dezembro de 1968, 

dificultou a sobrevivência política dos militantes, impedindo-os de terem uma vida cotidiana 

normal em família e na sociedade. Por outro lado, a dinâmica das organizações armadas 

forçava uma militância guerrilheira clandestina. Consequentemente, as organizações passaram 

a sediar-se, clandestinamente, nos aparelhos, dentro dos quais a dinâmica era de constantes 

reuniões, onde se discutiam documentos de circulação restrita aos militantes, bem como a 

elaboração de planos de atividades de agitação e propaganda. 

Para Ridenti (1993), o Movimento Revolucionário 8 de Outubro defendia a ideia de 

um trabalho mais profundo junto às massas urbanas, em paralelo com a guerrilha rural, sendo 

esta a mais importante para o movimento, embora, na prática, tenha sido a guerrilha urbana, o 

tipo de ação predominantemente realizado por essa organização socialista. 

 É a partir dessas reflexões que pretendemos entender a dinâmica da luta armada na 

Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador, tendo como base para tal pesquisa nesse 

primeiro momento a bibliografia já existente sobre o tema tratado. 
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Formação do MR-8 na Bahia 

 

Como salienta Sandra Regina Barbosa de Silva Souza (2003), os militantes do MR-8 

saíram principalmente do Colégio da Bahia, “Central”, porém nesse momento eles ainda não 

possuíam uma linha política definida, sendo em suas reuniões discutidos variados temas 

políticos, levantados por diferentes organizações.  

O contato desses estudantes com a Dissidência da Guanabara se intensificou no final 

do ano de 1968, quando chegaram a Salvador dirigentes importantes, que tinham como 

objetivo discutir a linha política da organização da Dissidência. Porém, a junção dos grupos 

viria a se intensificar em uma reunião ocorrida no ano de 1969, com o então dirigente 

nacional da DI-GB, Franklin de Souza Martins. 

A reunião teve como objetivo também sistematizar algumas teses que seriam 

discutidas posteriormente na Conferência realizada em junho de 1969, na cidade de Dias 

D’Ávila-Bahia. Nessa Conferência, ficariam decididas as bases da organização. Em sua 

estrutura baiana, continuariam as mesmas, com orientações vindas da Guanabara. A partir 

desse momento ocorriam constantes trocas dos quadros de dirigentes, indo dirigentes da 

Bahia para o Rio de Janeiro e vice-versa. 

No que se refere aos trabalhos realizados pelo Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro, nota-se que esse grupo tinha intensa atuação nos bairros da cidade de Salvador, 

principalmente nos mais periféricos, tais como Caixa D’ Água e Alagados,  com o objetivo de 

motivar a população com as ideias da organização para que assim o grupo pudesse sustentar o 

trabalho de campo. 

O setor estudantil também era de grande importância para recrutar novos militantes. 

Daí a formação de grupos de estudos, que privilegiava, entre outras atividades, a leitura dos 

documentos de circulação interna da organização. Os estudantes seriam responsáveis também 

pela circulação do periódico Venceremos, direcionado aos setores de camada média da 

população baiana, apresentando resumo de notícias nacionais e internacionais, sendo que esse 

periódico foi editado três vezes, tendo registros de que esse periódico era baseado nos 

periódicos que circulavam no Rio de Janeiro. 

O MR-8 também fazia trabalhos com a classe operária da região através da agitação 

e propaganda,  na atividade de panfletagem e busca de contatos em algumas fábricas em 

Salvador e na região metropolitana, como é o caso do município de Lauro de Freitas. Souza 

(2003) relata que o principal contato do MR-8 no meio operário ocorria por meio de um 

simpatizante que era mecânico industrial e chefe de uma seção na Fábrica Nacional de 
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Vagões, localizada na capital, que se dispunha a contribuir com dinheiro e facilitando 

empregos para os membros da organização. 

Ao que se refere à luta armada no campo, a organização fez uma tentativa de 

implementar no final de 1970 um foco guerrilheiro no interior, deslocando parte do seu 

quadro  para as cidades baianas de Alagoinhas e Brotas de Macaúbas. 

  Financeiramente, os militantes baianos, que passaram a viver na clandestinidade, 

sobreviviam da ajuda de simpatizantes, do auxílio da direção nacional da organização, que era 

sediada no Rio de Janeiro, e a partir de ações locais voltadas para a sua própria sobrevivência. 

Militantes vindos do Rio de Janeiro traziam quantias de dinheiro para a manutenção de 

aluguéis, foi montada aqui na Bahia também uma gráfica com o intuito de obter recursos para 

a manutenção dos aparelhos no estado. 

As reuniões desse grupo aconteciam em locais ou “pontos” de encontro, que 

poderiam ser os aparelhos, bancos de jardim do Campo Grande, as praias do subúrbio de 

Salvador,  a  principal Praça de Nazaré e as proximidades da Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato que se situa na praça Almeida Couto no bairro de Nazaré. 

O processo de desarticulação do MR-8 em Salvador deu-se em dois grandes 

momentos: o primeiro inicia-se em março de 1971, com a prisão da maioria dos participantes 

da organização em Salvador; e o segundo momento deu-se no mês de setembro do mesmo 

ano, com a prisão dos militantes ligados à área de campo, em ocasião da morte de Carlos 

Lamarca e José Campos Barreto, na Fazenda Buriti no interior do estado, por tropas do 

exército comandadas por Newton Cerqueira, então comandante do DOI-CODI baiano. 

As primeiras prisões dos militantes do grupo coincidiram com a reinauguração do 

Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova), em março de 1971, com a presença do então 

presidente Emílio Garrastazu Médici e do governador do estado Luís Viana Filho, dentre 

outras personalidades estaduais, federais, civis e militares. Com as prisões de quase toda a 

estrutura do órgão em Salvador, continuaram as investigações dos órgãos de segurança. 

Segundo Souza (2009), Solange Gomes Barreto, militante do MR8, estaria no estádio 

esse dia para encontrar-se com um militante nessa mesma tarde, porém, em decorrência de 

problemas psicológicos, a mesma se apresentou à delegacia de jogos e costumes da polícia 

civil de Salvador, fato que resultou na prisão de muitos militantes da organização na cidade de 

Salvador. Solange Gomes Barreto teria facilitado também o desmantelamento do aparelho do 

MR8, no bairro da Liberdade, onde a polícia teria apreendido material de imprensa, 

documentos falsos, mimeógrafos, máquinas de escrever, documentos políticos e munições. 
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O segundo momento das prisões do MR-8 teria sido o fator definitivo para o 

enfraquecimento total do grupo na Bahia, diante das prisões efetuadas na capital e da chegada 

dos agentes na Fazenda Buriti, das mortes de Luiz Antônio Santa Bárbara e Otaniel Campos 

Barreto. Os órgãos apertaram o cerco em torno de Carlos Lamarca e José Campos Barreto, 

para que pudessem ser feitas tais prisões. Os participantes do MR8 acreditam que havia 

informantes dentro da organização. Para esse fato em específico os militantes afirmam que a 

informação onde estava Lamarca teria saído da cidade de Feira de Santana. Porém, outras 

fontes afirmam que as pistas de onde se encontrava Lamarca começam com as cartas escritas 

por ele, dirigidas para Iara Iavelberg, que foram apreendidas no Rio de Janeiro, em poder de 

Cesar Queiroz Benjamim. Consta que nessas cartas,  além dos relatos do seu amor por Iara, 

teriam também informações sobre análises da política nacional e internacional da época,  

Carlos Lamarca relatara a sua vida no interior da Bahia, chegando a descrever como 

era o “luar do sertão”, descrevendo também que já estaria acostumado a viver com pouca 

água, fazendo uma referência à geografia do local onde ele se encontrava naquele momento. 

As investigações se intensificaram com a chegada em Brotas de Macaúbas de uma 

equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, agentes do Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS) e da Operação Bandeirantes ( OBAN) de São Paulo, juntamente com agentes 

do Centro de Informações da Aeronáutica (CISA), do Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), e do Centro de Informações do Exército (CIEX). No dia seguinte à chegada dos 

agentes à casa do pai de José Campos Barreto, a fazenda Buriti de Cristalino, em Brotas de 

Macaúbas, foi cercada pelos agentes e ocorreu intensos tiroteios. Após esse tiroteio, os 

agentes de segurança teriam saído em perseguição a Carlos Lamarca, o que os obrigou a 

iniciar a fuga que duraria 21 dias, indo de 28 de agosto a 17 de setembro. No dia 17 de 

setembro, em uma ação coordenada pelo Major Nilton Cerqueira, os dois guerrilheiros foram 

mortos no momento em que descansavam em baixo de uma árvore. Sem maiores condições de 

segurança, pouco a pouco, outros militantes do MR-8 foram deixando o país. 

 

 

Ação do MR-8, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares e o Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário na Bahia 

 

Nota-se que a opção definitiva pela luta armada na Bahia deu-se após o Ato 

Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968. No Brasil, segundo o historiador Carlos Fico 

(2012), não se pode concordar com algumas leituras que indicam  que a luta armada foi uma 
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decorrência do endurecimento do regime, afirmando assim que a inclinação de alguns jovens 

brasileiros para a luta armada é anterior ao AI-5. Essa é a justificativa apresentada pelos 

participantes das dissidências de esquerda em seus depoimentos para o projeto de memória 

Brasil Nunca Mais.  A radicalização do regime militar após o AI- 5 trouxe para muitos jovens 

baianos a confirmação de que a via pacífica não bastaria para reconquistar a liberdade e 

acabar com o regime militar brasileiro. 

A partir das referências, foi possível observar pontos de união entre três grupos 

armados na Bahia. Verifica-se na lista de materiais apreendidos a presença de documentos 

pertencentes a outros grupos de resistências, o que nos faz supor que haveria uma leitura e 

discussões a partir dos textos das outras dissidências. Em um aparelho do PCBR encontrou-se 

documentos pertencentes  ao MR-8 e  à VPR. 

A interação entre esses grupos de luta armada pode ser atribuída à “politica de 

frente”, visando à campanha do voto nulo nas eleições  para deputado federal, no ano de 1970. 

Nesse momento, na Bahia,  ocorrera a saída do então governador Luís Viana Filho e a posse 

de Antônio Carlos Magalhães, sendo que ambos foram nomeados e eram apoiadores do 

regime, ligados à ARENA, Partido de sustentação do governo, criado em outubro de 1965 

pelo Ato Institucional nº 2 que estabeleceu o bipartidarismo. Na referida reunião, ficaria 

decidido que o PCBR se responsabilizaria em imprimir cinco mil exemplares de panfletos 

para distribuição, o MR-8, seis mil, e a VAR-Palmares teria alegado falta de recursos para que 

pudesse fazer as impressões. 

As evidências levam a crer que a maior forma de interação entre estas organizações 

refere-se à solidariedade existente na iminência das prisões efetuadas contra os militantes. 

Como exemplo, Souza (2003) cita a informação dada pelo MR- 8 ao PCBR, de que sua casa 

no bairro da Cidade Nova estaria sendo observada pela polícia. Algumas desarticulações 

ocorridas após algumas quedas reforçariam o acolhimento de militantes vindos de outras 

dissidências para aquela que tivesse maior estrutura, tendo relatos de que alguns dos 

militantes participaram de mais de uma organização guerrilheira. 

No entanto, podemos afirmar que, o apoio entre essas organizações ocorreram em 

situações de insegurança. Souza (2003) salienta que dentre as três organizações, as fontes 

sugerem que o MR-8 teria sido a organização guerrilheira que mais apoiou clandestinos em 

momentos de dificuldades, haja vista que esta também foi a última organização armada a ser 

desarticulada pela repressão em Salvador. 

 



580 

 

Considerações finais. 

 

As organizações aqui pesquisadas, tanto na Bahia como em outros estados, 

acreditavam que a força da luta armada estaria no campo. Porém, essas organizações foram 

desarticuladas antes mesmo que pudessem se aprofundar nessa técnica de guerrilha.  

Sabemos que a inserção da luta armada no campo foi basicamente nula, não havendo 

uma articulação entre os trabalhadores rurais e a base de guerrilheiros. Contudo, no final do 

ano de 1970, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro deslocou algumas pessoas do seu 

quadro para o interior do estado, como foi o caso das cidades de Alagoinhas e Brotas de 

Macaúbas, que serviam também para que militantes procurados em seus estados viessem se 

esconder por um determinado período. Assim, acreditamos que através da história do 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) na cidade de Salvador, possamos 

desmistificar a ideia da Bahia como sendo apenas área de recuo no período da ditadura militar 

brasileira, apesar de não podermos negar que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram 

o palco mais frequente das ações dos grupos, sendo que nesses estados as ações também 

foram mais intensas. 
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Análise imagética das representações chargísticas do nordeste durante a ditadura 

militar: permanências e rupturas de um nordeste idealizado 

 

CIRO LINS  

 
 

Este projeto visa, em princípio, analisar a charge
359

 enquanto ferramenta de luta 

político-ideológica durante o período ditatorial do Brasil (1964 -85), onde, através desta 

ferramenta, era possível driblar o sistema censor esgueirando-se pela derrisão. Ainda diante 

da especificação da charge, busca-se também evidenciá-la como gênero artístico e textual 

passível de métodos próprios de interpretação, além de ratificar sua importância enquanto 

fonte histórica.  

Busca-se analisar os desenhos criados por Henfil que tem o Nordeste como 

temática, para identificar as características imagéticas e os discursos utilizados por este autor, 

para distinguir o que se compreendia como Nordeste e nordestino. Diante desta proposta, 

procura-se também analisar as charges produzidas por autores nordestinos que eram 

veiculadas no Jornal A Tarde, durante as décadas de 1970 e 80, com o intuito de comparar 

estas produções e verificar as permanências e rupturas dessas caracterizações, avaliando como 

os nordestinos representavam e difundiam a sua imagem e, principalmente, como estes se 

posicionavam frente ao regime autoritário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Essa inquietação se dá pelas características imagéticas exploradas e divulgadas 

pelas mais diversas áreas de interesse – artísticas, políticas, literárias –, que advém desde a 

descoberta da seca nesta região no fim do século XIX. As imagens criadas, divulgadas e 

reproduzidas desta região estão sempre ligadas à fome, misérias, banditismo, esquecimento e 

exclusão.  

Tais imagens, exaustivamente proliferadas, serão base de discursos artísticos, 

midiáticos e políticos, pois através da exposição e exaltação da miséria, buscarão atingir o seu 

público emocionalmente, despertando neste, sentimentos como: piedade, compaixão, 

solidariedade. Também serão evidenciados alguns casos como nos discursos políticos, onde 

essa apropriação imagética se dá principalmente pelo caráter psicológico que tais afirmações 

causam, assim, sensibilizando os demais em benefício do seu pleito.  

                                                           
359

 A noção de charge que este projeto contempla está ligada à noção de MOTTA (2010) que compreende a 

charge como um tipo de arte despersonalizada e que busca, através do deboche e da sátira, “carregar”, “atacar” e 

“criticar”, direta ou indiretamente, as questões político-sociais. Tais noções referentes a esta palavra se dá por 

sua origem etnográfica, já que charge vem do verbo charger que em francês significa carregar. 
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Essa assertiva pode ser evidenciada nos desenhos de Henfil (1944-1988), 

desenhista mineiro que criou, durante a década 1970 – início de nossa delimitação temporal, 

findando esta fixação na década de 1980 – três personagens imersos na realidade nordestina, 

vivendo as problemáticas “características” desta região, de modo a denunciar a “realidade” 

insustentável daquele local. Com esta mimese, o chargista também pretendia fazer uma 

analogia ao momento que o Brasil se encontrava após a instalação do regime militar e o 

estabelecimento do AI-5. 

Esta pesquisa se dará a partir de alguns pressupostos e busca fomentar alguns 

questionamentos que se mostraram pertinentes após um estudo preliminar do objeto em 

questão. O primeiro deles, seria a charge e todo o seu conteúdo conceitual, um instrumento de 

luta política, capaz de traduzir simbolicamente os anseios e discursos perpetrados pela 

sociedade que o constituiu? A relação representativa do Nordeste é uma relação de imposição 

ou esta se pauta em uma relação dialética onde dialogam os elementos construídos dentro e 

fora deste grupo social? 

No que se refere às fontes utilizadas, quais foram as balizas simbólicas utilizadas 

por Henfil para reproduzir o Nordeste? E o Jornal A Tarde, qual era imagem que este 

reproduzia do Nordeste e do nordestino? Havia a representação deste grupo no jornal? O 

jornal continha produções de artistas nordestinos em suas edições? Em caso negativo, por que 

não tinha?  

As produções gráficas, com seus caracteres representativos, sua conotação política 

de resistência aos poderes instituídos, foram introduzidas como fontes historiográficas com o 

advento da Nova História. A ampliação de fontes e inovação no trato metodológico destes 

novos objetos colaboraram para a retomada dos estudos da História Política. Seu retorno nos 

meios acadêmicos se dá após a redistribuição do poder, “em que o Estado seria apenas um 

caso particular dessa história e não toda a história política” (REIS, 2006, p.91), seguindo 

assim “dentro dos parâmetros dos Annales”. Barros (2009), em seu artigo sobre a Nova 

História Política, também atenta para o que foi colocado por J. C. Reis. 

 

Quando atentaram para o fato de que o poder não se encontra 

necessariamente no aparelho estatal e em outras formas de centralidade 

política, e nem mesmo exclusivamente no seio das classes dominantes, os 

historiadores políticos começaram a se voltar para o estudo das “relações 

interindividuais” (BARROS, 2009). 

 

Essa capilaridade do poder abre a nova etapa de pesquisas ligadas à História 

política, não mais ligada à concentração do poder na mão do Estado ou dos “grandes 
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homens”. Esta concepção passa a englobar a sociedade em geral e as instituições formadoras 

dela: a família, a escola, as relações pessoais e de trabalho. René Remond (1994) traça uma 

perspectiva da História Política como um campo não hegemônico da historiografia, mas que 

mantém relações diretas e ou indiretas com as concepções históricas, sociais e antropológicas, 

em geral, auxiliando assim na multiplicidade de percepções que se pode obter dos objetos e 

fontes históricos. 

 

Se o político é importante, se é possível pensar hoje em dia que ele faz 

necessariamente parte do percurso, qualquer que seja a atividade, que ele 

constitui um dos pontos de condensação da sociedade, é preciso dizer 

também que nem tudo é político, que não se deve reduzir tudo à política, que 

o político não está sozinho e isolado, mas guarda relações com o resto, com 

as demais expressões da atividade humana e com a sociedade civil. 

(REMOND, 1994, p.9) 

 

Esta nova configuração historiográfica abre novos caminhos também em outros 

campos, como na História Cultural, já que, ao perceber que o poder não emana apenas das 

elites ou do Estado, necessariamente a noção de cultura também se amplia, pois não serão 

apenas os grupos dominantes os fomentadores da cultura, os criadores de símbolos e imagens 

que darão significado e identidade à sociedade. Sob esta nova perspectiva histórica, Sandra 

Jatay Pesavento (2002) sugere que, 

 

Imagens pictóricas, discursos poéticos e lendas são representações do mundo 

que se oferecem ao historiador como portas de entrada ao mundo das 

sensibilidades da época que o engendrou. (...) tais representações, contudo 

não deixam jamais de ter o real como referente seja como confirmação, 

negação, ultrapassagem, transformação, inscrição de um sonho, fixação de 

normas e códigos, registro de medos passados e pesadelos, exteriorização de 

expectativas, a arte é um registro sensível no tempo que diz como os homens 

representavam a si próprio e o mundo. (PESAVENTO, 2002, p. 57)   

 

Assim o campo da Nova Historia Cultural, por ter como objeto a análise das 

representações simbólicas, observando os contextos representativos destes, através dos 

discursos, dos símbolos, da materialização das percepções mentais em forma de ícones, que, 

instalados no meio da sociedade, tem a capacidade de reger uma série de fatores 

preponderantes para a manutenção ou até a subversão da ordem de valores preestabelecidos.  

Quanto à análise desses objetos, Antoine Prost (1998) apresenta à luz de alguns 

critérios que estes pesquisadores devem ter, ao interagirem com este campo historiográfico. 
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(...) o historiador que pretende reconstituir as representações constitutivas de 

um grupo social é levado a privilegiar certos objetos de estudos que 

requerem métodos de análise específicos. A atenção concentra-se nos 

discursos que faz. Ou antes, nos seus discursos enquanto produções 

simbólicas. (PROST, 1998, p. 129) 
 

A Nova História nos traz também outros campos de perspectiva que podem ser 

facilmente entrelaçados através dessas novas concepções historiográficas. A História do 

Imaginário é um desses campos, pois a sua reciprocidade com o campo das representações 

torna-se essencial para entender como possivelmente se deu a formação simbólica do 

imaginário destes “atores históricos”, dando-nos uma perspectiva de como as mensagens 

exteriores, ou os acontecimentos, influenciavam em sua percepção de mundo e na formulação 

simbólica deste.  

 

As profundas e obscuras relações entre o simbólico e o imaginário aparecem 

imediatamente se refletirmos sobre o seguinte fato: o imaginário deve 

utilizar o simbólico, não somente para “exprimir-se”, o que é obvio, mas 

para “existir”, para passar do virtual para qualquer coisa a mais. (...) Em 

outra etapa, a relação simbólica (cujo uso “correto” supõe a função 

imaginária e seu domínio pela função racional) retorna, ou melhor, 

permanece desde o início lá onde surgiu: no vínculo rígido (a maior parte do 

tempo, sob forma de identificação, de participação ou de causação) entre o 

significante e o significado, o símbolo e a coisa, ou seja, no imaginário 

efetivo. (CASTORIADIS, 2010, p. 154, 155) 

 

Diante de tais pressupostos, este projeto visa, a partir da conotação historiográfica 

e através das possibilidades metodológicas propostas por esta ciência, debater a constituição 

imagética do Nordeste e do nordestino durante um período conturbado da história brasileira, 

avaliando a difusão de um discurso político-ideológico de miserabilidade social e intelectual 

desta região pelo viés iconográfico, analisando ainda a constituição do discurso imagético do 

Nordeste através da noção de “conflito de representação” possivelmente existente entre o 

Sudeste e o Nordeste. É pautado em tais questionamentos e aberto a outros que possam 

aparecer no decorrer desta investigação que este projeto se faz. 

Essa pesquisa tem em vista um novo caminho para as análises iconográficas 

ligadas a charges, pois, diferentemente das obras já produzidas por pesquisadores já afirmados 

no meio acadêmico e que tem a charge como fonte, não busca-se apenas analisar o seu 

contexto político e as traduções dos elementos contidos em tais produções para demonstrar o 

posicionamento político do autor frente ao contexto social onde estava inserido. Pretende-se 

um passo a mais, para além das traduções dos elementos simbólicos contidos nas produções 
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objetivando a identificação do posicionamento e o discurso do autor, mas todo um imaginário 

que o influenciará na constituição de tais elementos simbólicos.  

A familiaridade com este tema se dá pelo desenvolvimento de alguns trabalhos no 

campo da análise de imagens. Em 2009 e 2010, durante a participação no projeto de extensão, 

foi desenvolvido um artigo que abordava a temática da utilização de imagens no ensino de 

História Colonial. 2011 e 2012, findado o projeto de extensão, debruçamo-nos em outra 

proposta e temporalidade, o momento ditatorial do país, que resultou no desenvolvimento de 

uma monografia, três artigos e um mini curso, ligados à temática da análise de imagens, tendo 

a charge como fonte histórica. Diante dos fatos apresentados, demonstra-se que esta pesquisa 

é a continuação de um trabalho já iniciado, tornando a sua execução pertinente e viável.  

Assim, esta pesquisa busca se diferenciar das produções já estabelecidas que 

utilizaram a charge enquanto tema, a exemplo de Maria da Conceição Francisca Pires (2009), 

Rodrigo Patto Sá Motta (2006) – duas produções de grande circulação e que auxiliam os 

pesquisadores que se interessam por esta área –, dos textos de Ana Caroline Luiza Sousa 

(2008), Karine Lima da Costa (2011), Flavio Mota de Lacerda (2011) – obras estas que serão 

debatidas posteriormente no campo dos referenciais teóricos. São importantes referências, 

pois demonstram a utilização da charge dentro de pesquisas historiográficas recentes e que 

têm o viés de avaliar os elementos apenas como discurso político-ideológico, não 

problematizando, efetivamente, a questão imaginária do autor em sua prática artística. 

Tais produções nos auxiliam a justificar esta tendência em analisar as charges 

apenas pelo viés da representação e análise do discurso político e social, não atrelada ao 

imaginário constitutivo das imagens, onde seja possível perceber a visão de mundo e os 

anseios do autor ou da instituição que influenciou a constituição de tais símbolos.  

Auxiliados também pela noção da Historia do Imaginário, proposta por 

Castoriadis (2010), em que “o imaginário deve utilizar o simbólico, não somente para 

“exprimir-se”, o que é obvio, mas para “existir”, para passar do virtual para qualquer coisa a 

mais” (p.154), é que esta pesquisa torna-se viável, pois, ao analisarmos os elementos contidos 

nos desenhos de Henfil e as charges divulgadas pelo Jornal A Tarde, seus conceitos e suas 

apropriações, baseados em métodos específicos de análise, poderemos traçar um perfil e 

averiguar as permanência e rupturas que estão presentes nestas imagens que buscam retratar o 

Nordeste. Esta análise permite-nos observar o “porquê” destas representações, e a que 

“grupo” e lógica estas imagens estão obedecendo. 

Tais fontes são facilmente acessíveis, pois estão digitalizadas e disponíveis ao 

público os exemplares do “Jornal A Tarde” na Biblioteca do Estado da Bahia em Salvador, 
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compreendendo o período inicial do Jornal, 1914, até os dias atuais – que podem ser 

acessados no próprio site do jornal. Já os desenhos produzidos por Henfil podem ser 

acessados a partir dos documentos digitalizados e disponíveis na internet do “Jornal do 

Brasil” ou até mesmo pelas republicações dos seus desenhos, feitas no ano de 1993, pelo filho 

do autor, Ivan Consenza Souza, em “A volta da graúna”, exemplar que reúne uma coletânea 

dos desenhos feitos por este autor, que circulou durante as décadas de 70 e 80 em jornais 

brasileiros e que se referem aos seus personagens nordestinos. Temos ainda nesta perspectiva 

o Instituto Henfil, situado no Rio de Janeiro que reúne as obras deste autor e que favorece o 

acesso à sua obra. 

Para a historiografia, tal perspectiva interpretativa torna-se importante por ampliar 

o leque de possibilidades analíticas de uma fonte, já que esta apropriação permite traçar um 

paralelo com as demais abordagens e dialogar com diversos campos historiográficos, 

ampliando seus conceitos e contribuindo de forma significativa para novas pesquisas que 

sejam desenvolvidas nesta área.  

No que se refere à historiografia regional nordestina, este projeto traz mais um 

aparato discursivo para o debate da formação identitária, a percepção de si e de seus 

elementos culturais como formadores do estereótipo de um povo e de uma região. Este projeto 

torna-se importante também por suscitar a querela da formação discursiva sobre o Nordeste, 

elencando os conceitos e preconceitos que estão arraigados no predicado nordestino. 

É importante salientar também que este projeto não visa esgotar as possibilidades 

analíticas sobre tal tema, mas contribuir para a ampliação do debate de forma significativa, 

despertando interesse em outros pesquisadores e também nos não pesquisadores que se 

interessam pela temática. 

A charge, principal objeto de pesquisa desta produção, será aqui percebida dentro 

do mesmo conceito utilizado por Rodrigo Patto Sá Motta (2006), onde diz que “a 

especialidade da charge seria a de abordar fatos ou acontecimentos específicos (p.15)”, 

conceituação atribuída a George Minoi (2003), uma das referências deste projeto, já que seu 

estudo sobre “A História do Riso e do Escárnio” auxiliará na concepção do conceito desta arte 

e, a partir dele, debateremos as considerações deste autor sobre a derrisão, o escárnio e o 

grotesco, elementos essenciais na constituição chargística. 

 Mikhail Bakhtin (2003) nos trará subsídio para qualificar os desenhos enquanto 

“enunciados”, pois a partir de seu conceito, viskázivanie, que seria a aptidão na transmissão de 

pensamentos, em suas palavras: “capacidade de produção de discursos orais ou escritos”. 

Com esta consideração amplia-se a noção de enunciado, já que este pensamento vai estar 
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ligado à capacidade múltipla de comunicação e assim abrangendo também os discursos 

iconográficos, foco principal de nosso trabalho. 

As concepções de Chartier (1991) e Koselleck (2011) sobre representação serão 

importantes para identificarmos o que entendemos como representação. O primeiro 

compreende este conceito como “operações de produção de sentido” ou um tipo de estrutura 

que estaria ligada ao discurso e a constituição simbólica identitária de cada grupo ou 

sociedade. Já o segundo, compreende este conceito na dimensão historiográfica, como a 

forma ou “estrutura” que dá sentido ao fato histórico, concepção esta que está em consonância 

com a ideia mais ampla da noção de representação, que seria a de tornar visíveis as coisas não 

presentes, percepção esta também presentes na obra de Chartier (1991). Dentro deste conceito 

podemos compreender que a representação seria a estrutura de sentido e que, em alguns casos, 

presentifica ou torna possível o acesso ao fato histórico, o que possibilita a sua narração pelo 

historiador. 

A noção de representação, proposta por Chartier, ainda nos coloca a proposição de 

que “não existe história possível se não se articulam as representações das práticas e as 

práticas da representação” (2010, p.16). Esta afirmação traz a importância da leitura dos 

signos representativos de uma sociedade para uma compreensão de suas práticas e, dentro de 

nossa perspectiva, a identificação da charge enquanto um instrumento político-ideológico de 

luta. Tal noção possibilita a esta pesquisa a identificação de elementos constituintes de um 

imaginário e de um discurso propagado na época em questão: a Ditadura Militar brasileira de 

1964, e a perspectiva imagética criada sobre o Nordeste. 

É importante salientar a proposta de Durval Muniz de Albuquerque Jr., que busca 

“entender os caminhos por meio dos quais se produziu, no âmbito da cultura brasileira, o 

Nordeste” (2011, p.33). Seu trabalho, A invenção do Nordeste e outras Artes, vem auxiliar no 

ponto da construção e na apropriação deste estereótipo por outras artes, de modo a 

ampliarmos este debate para uma apropriação por parte das imagens criadas pelos chargistas, 

auxiliando na percepção das influências que estes autores sofriam e ou buscavam para a 

constituição do estereótipo nordestino.  Trará também a possibilidade de avaliar os conceitos 

composicionais das obras chargísticas, de forma a identificar os discursos de dominação, 

exclusão social ou até como forma de resistência ao poder estabelecido. Por se tratar de obras 

que são veiculadas em jornais de grande circulação, podemos ainda avaliar e debater a 

formação discursiva da opinião pública diante de tais estereótipos. 

Segundo este autor, no período militarista de 1964, as artes buscam evidenciar 

outra imagem para o Nordeste. Bastante influenciada pelas leituras marxistas, buscavam 
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outros predicados para a região e principalmente para o povo, colocando-os como bravos 

lutadores, agentes constitutivos do seu meio, ligado a um passado insurgente. Porém, estas 

representações ainda mantêm características rústicas nos tratos, as relações sociais se 

conservam baseadas nas ligações familiares, marcadamente coronelistas; dentro das 

concepções geopolíticas, mantém a região dentro da mesma característica, que é a visão 

regionalista mais característica da proposta imagético-discursiva do que se considera como 

Nordeste. (ALBUQUERQUE JR, 2011) 

Maria da Conceição Francisca Pires, pesquisadora que tem como tema, Henfil e 

seus personagens nordestinos, terá ampla participação neste trabalho, por ser esta 

pesquisadora uma das poucas que tem como foco estes personagens e devido à grande 

quantidade de trabalho desenvolvido na área, que auxiliará nas análises estereotípicas dos seus 

personagens, bem como fornecerá subsídios sobre a biografia deste autor. 

Metodologicamente recorreremos novamente a Reinhart Koselleck (2011) e suas 

considerações sobre a utilização da História do Conceito como base para o desenvolvimento 

de pesquisas na área da história social, pois, a partir das exposições conceituais dos elementos 

contidos nas imagens criadas para representar o Nordeste, será possível avaliar possíveis 

rupturas e continuidades existentes nestas produções. Este autor, assim como Roger Chartier 

(1991) – ambos já apresentados neste projeto –, fundamentam também nossa metodologia de 

análise, pois as concepções oferecidas por estes autores auxiliaram em dois pressupostos desta 

pesquisa. Primeir, entender a representação como um desígnio social de afirmação, já que é a 

partir dela que os grupos se identificam e se afirmam perante uma sociedade que busca impor 

novas identificações e características aos grupos integrantes da coletividade; segundo, 

compreender a representação enquanto estrutura do fato histórico, a partir do que poderemos 

identificar as estruturas discursivas que darão sentido às narrativas históricas empreendidas 

pelo pesquisador. Tais concepções auxiliarão na resolução das hipóteses do embate de 

representação entre os que “detém o poder de classificar” e o “que cada comunidade produz 

de si mesma”.  Ainda segundo Chartier (2010, p. 16), “sempre as representações das práticas 

têm razões, códigos, finalidades e destinatários particulares. Identificá-los é uma condição 

obrigatória para entender as situações ou práticas que são o objeto da representação.”  

Ou seja, para que a compreensão histórica se faça a partir da análise das 

representações de um período, é necessário que estejamos atentos a uma série de elementos 

que darão sentido ao enunciado contido no desenho. Para que este entendimento se faça, 

Erwin Panofsky (1976) nos trará também contribuições referentes à metodologia aplicada ao 

trato das imagens, pois, através de seu método analítico comparativo, é possível compreender 
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permanências e rupturas nas imagens produzidas e reproduzidas, já que nesta metodologia se 

utiliza uma seqüência de imagens para perceber as nuances na constituição simbólica e 

conceitual das imagens. 

Os dois primeiros objetivos desta pesquisa se fixaram no debate teórico com a 

utilização de bibliografia específica, já assinalada neste tópico. A partir do debate 

bibliográfico tentaremos responder aos questionamentos levantados sobre a charge e as suas 

diversas possibilidades interpretativas e, principalmente, a eficácia desta como uma arma 

política-ideológica. 

Dentro das metodologias e conceitos apresentados serão analisados os 

documentos históricos já coletados através de visitas à Biblioteca do Estado da Bahia, 

localizada em Salvador - Bahia, referentes às produções chargísticas veiculadas diariamente 

pelo “Jornal A Tarde” durante os anos de 1970 e 1980, buscando em princípio verificar e 

arquivar tais imagens por conteúdo temático e autor de cada obra, de modo a criar um banco 

de dados que auxilie na codificação destas imagens a partir de determinadas áreas de interesse 

como: autores nordestinos, autores não nordestinos, abordagem social, abordagem política 

caricatural, abordagem política não caricatural. Dentro destas subdivisões pode haver outras 

que ainda não identificamos nesta proposta, bem como a exclusão de alguns destes conteúdos 

temáticos já apresentados, caso não haja funcionalidade para tal.  

Após seleção, tais materiais passarão por análises quantitativas e qualitativas, 

quando serão avaliadas individualmente as estruturas contidas em cada grupo de imagem. 

Com esta avaliação, serão selecionadas as imagens que concentrem maior quantidade de 

elementos representativos ou temas ligados à questão nordestina. 

  Os trabalhos de Henfil serão inseridos nesta pesquisa a partir da revista “A volta 

da Graúna”, lançada por Ivan Concenza Souza, filho do cartunista, onde reúne desenhos deste 

autor ligados à temática nordestina que foram veiculados em jornais e revistas nacionais como 

o Jornal do Brasil, O Pasquim, Os Fradins. Outras imagens que não fazem parte desta 

coletânea serão coletadas a partir dos acervos digitais disponíveis na internet. Tais materiais 

coletados também farão parte de um banco de dados referente a este autor com algumas das 

subdivisões já apresentadas acima. 

Para uma análise individual deste autor, serão analisados os trabalhos de Maria da 

Conceição Francisca Pires, que desenvolveu extensa obra sobre os personagens nordestinos 

criados por este autor. Livros e textos escritos por este autor, bem como documentários e 

entrevistas terão espaço nesta pesquisa de modo a ampliar as possibilidades interpretativas 

sobre este autor e seus personagens.   
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Após a avaliação, estas imagens passarão a ser confrontadas umas com as outras; 

as imagens produzidas por Henfil, cartunista “sudestino”, com as produções veiculadas no 

Jornal A Tarde, veículo informacional de ampla circulação na Bahia, de modo a observar as 

permanências e rupturas simbólicas existentes nestas produções, para que, a partir disto, 

possamos atingir o objetivo de averiguar como o “sudestino” representava o nordestino e 

também como o nordestino se via e representava publicamente. 
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O golpe de 1964 e suas reverberações em Santo Antônio de Jesus-Bahia: olhares acerca 

da recepção e congratulações ao regime. 

 

 

 

CRISTIANE LOPES DA MOTA

 

 

 

“Sessão Especial da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus em homenagem 

ao Comando Revolucionário”. Assim registrou-se a presença dos militares na política do 

município em 21 de maio de 1964. Apesar da referência à homenagem prestada aos 

representantes da junta militar, composta pelo tenente Masiere, do Segundo Exército, e pelo 

general Manoel Mendes Pereira, comandante da 6ª Região Militar, o documento evidencia um 

dos primeiros atos de intervenção das forças armadas na cidade.
 360

 

Os militares citados acima fizeram uma “exposição minuciosa” a respeito do que 

houve antes e depois do golpe de 31 de março e alertaram para fatos que poderiam acontecer a 

partir daquele momento.
361

 
 
Portanto, a intervenção dos militares demonstrou a ligação de 

uma cidade do interior da Bahia com a política nacional.  

O objetivo deste artigo é compreender o golpe de 1964 e suas reverberações em Santo 

Antônio de Jesus, a fim de mostrar suas singularidades considerando-se, porém, o contexto 

nacional.  Procuramos entender como os segmentos santantonienses receberam o golpe e 

estabeleceram ligações com a política estadual e nacional. Com base na realidade local, 

buscamos identificar as estratégias adotadas para apoiar o regime, como as homenagens ao 

comando revolucionário.  

Investigar esse acontecimento histórico, a partir de um município do interior da Bahia, 

constituiu uma tentativa de analisar os fatos que marcaram aquele contexto para melhor 

compreender o golpe em pequenas cidades brasileiras, que, em suas peculiaridades, sofreram 

impactos e tiveram suas vivências modificadas. 

Conforme o memorialista Hélio Valadão, a sociedade santantoniense era dividida em 

grupos familiares que viviam independentes e quase isolados. Geralmente reuniam-se na 

igreja por ocasião de eventos religiosos: missas, novenas, procissões, batizados, casamentos e, 

                                                           
 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em História Regional e Local - Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), campus V. CAPES.  
360

 Ata da sessão especial da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio de Jesus. 21 de maio de 

1964.  
361

 Ibidem 
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de vez em quando, festas animadas por bandas de música a exemplo da Filarmônica Amantes 

da Lira ou da Carlos Gomes, e quermesses organizadas pelos fiéis a fim de angariar donativos 

para custear despesas da igreja e dos padres. (VALADÃO, 2005: 113) 

Segundo este memorialista e outros que também escreveram sobre Santo Antônio de 

Jesus, o cenário do município passou a ganhar novos contornos a partir dos anos de 1960: 

 

 [...] A cidade que encontrei em junho de 1965 era ainda acanhada, embora fosse, 

já àquela época, uma das melhores da região. Ainda não tinha água encanada e o 

fornecimento de luz elétrica era feito precariamente. Todavia algo nos dizia que seu 

futuro seria promissor, como realmente o foi e continua sendo. (SALES, 2006: 23) 

  

Na década de 60 do século XX, houve uma grande mudança nos costumes de Santo 

Antônio de Jesus, motivada por uma série de acontecimentos auspiciosos e a 

chegada de uma geração de jovens formados, gente de visão voltada unicamente 

para o desenvolvimento, desvinculada de velhos e tradicionais laços do passado.  

(VALADÃO, 2005: 113-114) 

 

 

Estas passagens assinalam momentos de mudanças em Santo Antônio de Jesus, 

sobretudo no que tange aos ideais desenvolvimentistas. No segundo texto, Hélio Valadão fala 

de “acontecimentos auspiciosos”, o que supõe pensar na implantação do regime como forma 

de favorecer esses eventos de transformações. Conforme Lucileide C. Cardoso, “A defesa ou 

a condenação do regime autoritário constitui o viés ideológico presente nas criações 

memorialísticas.” Ao articular vários aspectos do regime no Brasil, numa complicada 

composição de rememorações “pessoais” e “exteriores”, fornece-se uma resposta singular aos 

ultimatos do passado relembrado.
 
 (CARDOSO, 1994: 180) 

A partir da década de 1960, Santo Antônio de Jesus passou a ter mais instituições a 

exemplo de clubes sociais, escolas, igrejas. Enfim, a sociedade tornou-se mais complexa. Ou 

seja, o Estado passou a se comunicar com esses setores e, em alguns momentos, indivíduos 

dessas instituições compunham o próprio Estado. Sendo esses sujeitos majoritariamente 

privilegiados economicamente, explicam-se as decisões governamentais visando beneficiar 

um grupo em detrimento de outros. 

Santo Antônio de Jesus, a partir dos meados do século XX, passou a atrair as atenções 

de muitos municípios vizinhos, alcançando um relevante crescimento urbano. A cidade foi-se 

redimensionando e organizando cada vez mais seu espaço urbano, principalmente o centro. 

De alguma forma, as transformações realizadas pelos governos populistas e a política urbana, 

estabelecida em 1964, “são incorporadas nas cidades do recôncavo. [...] durante as décadas de 

1950 e 1960, a cidade ciência mostrou-se de forma mais acabada e predominou a ideia de 

progresso que tudo pode”. (SANTANA, 2009: 268) 



595 

 

    É diante desse quadro que Valadão fala de eventos esperançosos para as décadas 

seguintes, quando o poder ficaria ainda mais centralizado no governo dos militares, mas não 

sem a intervenção e o apoio dos setores da sociedade civil no processo de desestabilização do 

presidente João Goulart, de tomada de poder e organização de estratégias durante todo o 

transcurso do regime.  

Com o aumento das atribuições do Estado, é cada vez mais comum ações e decisões 

cotidianas expressarem sua dimensão política, como as crises econômicas, os conflitos 

armados, o desenvolvimento de políticas públicas e a ampliação do domínio da ação política. 

Para Florestan Fernandes, “Não se pode dissociar o Estado, o governo e a sociedade. Se isso 

fosse feito, não se poderiam entender as origens, os limites e as funções do Estado [...].” 

(FERNANDES, 1982: 10) Dessa forma, o apoio do Executivo e do Legislativo de Santo 

Antônio ao golpe pode ser pensado a partir dessas construções históricas permeadas por 

interesses que balizaram os conflitos e alianças entre partidos diante dos anseios pretendidos, 

numa rede de entrelaçamentos sociais na construção do Estado Nacional.   

Podemos perceber a expressão desses interesses nos gestos de congratulações dos 

vereadores ao general comandante da 6ª região militar, ao governador do estado e ao 

presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Na oportunidade da instalação do período 

Legislativo de 1964, na câmara de vereadores de Santo Antônio de Jesus, fez-se o registro: 

“Interpretando o sentimento do Senhor Prefeito e de todo o povo deste município, congratula-

se com Vossas Excelências pela patriótica solução dada ao problema Nacional, que nos 

garantirá um período de Paz, Ordem e Prosperidade.”
362

  

As palavras, “patriótica”, “paz”, “ordem” e “prosperidade”, observadas nas atas, 

fizeram parte dos discursos cotidianos dos vereadores. As propostas e propagandas políticas 

exaltavam um nacionalismo ufanista, pregando a ordem e a paz. Essa política que tinha por 

finalidade a consolidação econômica do país, à custa do cerceamento dos direitos e do 

exercício da cidadania, refletia-se na administração da cidade. 

 Seguindo a ordem das congratulações ao regime, o vereador Domício Francisco de 

Andrade enfatizava: “vitorioso o movimento militar que afastou do poder o governo cuja 

associação com o credo comunista comprometia seriamente a estabilidade da democracia no 

Brasil.” Depois da fala, Domício Francisco pede ainda para todos os vereadores do partido 

Republicano assinar a ata como forma de representar “os pensamentos dos seus líderes”, 

                                                           
362

 Ata da sessão de instalação do primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores do Município de Santo 

Antônio de Jesus – de 1964. Neste período era prefeito da cidade o senhor José Trindade Lobo. 
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como também do “eleitorado do município”, demonstrando “aplausos e confiança” às forças 

armadas que “salvaram a nação das garras que ameaçavam as liberdades democráticas”.
 363

 

Outro ponto que merece destaque é o pedido do vereador para os demais assinarem a 

ata como forma de representar o pensamento da população santantoniense, deixando 

transparecer “aplausos e confiança” aos militares. O político Domício Francisco ao referir-se 

às forças armadas interpreta seus anseios e convicções como sendo os mesmos do eleitorado 

do município.  

 À semelhança de muitos apoiadores, a maioria dos vereadores recebeu a notícia do 

golpe como se fosse a solução para os problemas brasileiros ou quis fazer crer que assim 

pensava.  Após oito dias, alguns afirmavam o desejo de ordem, paz e prosperidade procurando 

identificar-se com os anseios do novo regime. O ideal dos militares de disseminar sua 

ideologia de “remédio” para os “males” do país dentro de uma estratégia de fortalecimento da 

economia, mesmo que esse progresso econômico resultasse em um fechamento político e na 

depreciação da liberdade de expressão, teve apoio imediato da maioria dos representantes 

políticos de Santo Antônio de Jesus.  

Essas manifestações favoráveis ao regime do corpo político local também puderam ser 

verificadas em cidades circunvizinhas a exemplo de Nazaré, como demonstra o jornal O 

Alvitre.
364

 O periódico foi lançado em 1954, circulou na região por um período e retornou em 

1972: “A Câmara Municipal de Nazaré cumprimenta o jornal O Alvitre, tradicional órgão de 

imprensa da região, pelo seu reaparecimento nesta data. Nazaré 25 de fevereiro de 1972.”
365

 

Logo no primeiro exemplar, em 05 de julho de 1954, foi enfatizado pelo colunista que a 

posição do jornal seria neutra no que diz respeito à política: “Não temos a mínima ligação 

com qualquer partido, motivo pelo qual aceitaremos toda publicação partidária, artigos e 

notas.”
366

 Contudo, quando retornou em 1972, o noticiário girou em torno do golpe, até 

porque nesse momento não havia liberdade de expressão e a censura ainda era rígida. 

 Não de maneira diferente dos vereadores de Santo Antônio de Jesus, os de Nazaré 

congratularam-se pelo aniversário do regime, como veremos numa nota enviada pelo 

presidente da câmara, Raymundo de Araújo Pereira: “No transcurso do VIII aniversário da 

Revolução de março a Câmara Municipal de Nazaré congratula-se com as nossas Forças 

Armadas e toda a Nação brasileira pelo histórico acontecimento que consolidou os ideais de 

                                                           
363

 Ibidem.  
364

 Disponível em: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1183199. Acesso em: 10 de setembro de 

2013. 
365

 O Alvitre. Cidade de Nazaré, Bahia.  25 de fevereiro de 1972. Número 52.  
366

 O Alvitre. Cidade de Nazaré, Bahia. 05 de julho de 1954. Número 1. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1183199
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ordem e progresso para a nossa querida Pátria.”
367

 Em 1973, O Alvitre publicou um convite 

enviado pela Prefeitura Municipal de Nazaré, convocando todos da cidade “para tomarem 

parte da Sessão Cívica que será realizada na prefeitura, em justa homenagem de mais um 

aniversário da benéfica Revolução de 1964.”
368

 

 Voltando às congratulações dos vereadores de Santo Antônio de Jesus, José Pereira 

Reis, vereador em 1964 pela União Democrática Nacional, falou em depoimento sobre o 

golpe na cidade. Afirmou que naquela época todos no Brasil viviam apavorados, inclusive 

esperando uma guerra civil. Segundo o depoente, Santo Antônio foi o primeiro município do 

Brasil a ir à região de Minas Gerais prestar solidariedade, tendo sido ele o intermediador, 

“tanto que em função disso todas as vezes que os militares vinham para cá fazer reuniões, 

mostrar para o povo que o governo daquela época não desejava acabar com a vida de 

ninguém, e sim dar outra vida ao Brasil, eu era convidado para fazer parte das comissões.”
369

 

Conforme suas palavras, “um regime inicialmente bom, muito bom, mas depois como tudo no 

Brasil prevaricou, o que passou a desacreditar inclusive da Revolução.”
370

 

José Reis nasceu em 1927 no município de Jandaíra (BA). Em 1945, ingressou na 

Força Aérea Brasileira (FAB), como voluntário, especializou-se em mecânica de automóveis 

e aviões e fez cursos de Cabo e Sargento da Infantaria. Em 1953, veio para Santo Antônio de 

Jesus para gerenciar o Banco Econômico da Bahia. Foi eleito vereador pela UDN (1963-

1967) na cidade e líder do partido. Assumiu o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda 

Estadual em 1971, período em que foi também assessor do Secretário Estadual da Fazenda 

Luiz Sande. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Católica de Salvador, em 1981. 

(SALES, 2006: 26) 

 José Reis fala com empolgação sobre o início do regime no país, e sua participação 

efetiva de apoio aos golpistas evidencia posição coerente como político aliado dos militares. 

Porém, quando menciona que a “revolução prevaricou”, sua fala expressa um tom de 

decepção. 

Como anunciado na introdução, a primeira intervenção concreta dos militares em 

Santo Antônio de Jesus deu-se com a presença de membros do Exército Nacional – Henrique 

Almir Masiere e Manoel Mendes Pereira – em uma sessão da Câmara Municipal, nomeada 

                                                           
367

 O Alvitre. Cidade de Nazaré, Bahia.  29 de março de 1972. Número 53. 
368

 O Alvitre. Cidade de Nazaré, Bahia.  31 de março de 1973. Número 58. 
369

 Com relação à participação de Minas Gerais no movimento de deposição de Goulart como cita o depoente 

José Reis, ver: STARLING, Heloísa. Os Senhores das Gerais: Os Novos inconfidentes e o golpe de 1964. 

Petrópolis: Vozes, 1986.  
370

José Pereira Reis (83 anos), vereador em Santo Antônio de Jesus pela UDN em 1964. Depoimento concedido 

em 19 de abril de 2010.  
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como sessão especial, visando redirecionar os trabalhos do Legislativo e do Executivo da 

cidade, no intuito de enquadrar suas ações ao projeto proposto pelos militares. 

Apesar de não haver como recuperar diretamente o conteúdo da interferência dos 

representantes do governo militar, pode-se fazê-lo a partir do testemunho dos vereadores, 

registrados em ata.  Essa intervenção aponta a ligação da cidade com a política nacional como 

também mostra que Santo Antônio sofreu os impactos do golpe e modificou sua dinâmica 

organizacional demandada pelos novos preceitos. Isso ajuda a pensar no alcance do golpe de 

1964 para além dos grandes centros urbanos, geralmente consagrados pela historiografia que 

estuda o período.  

Conforme a ata, o presidente da câmara municipal nomeou uma comissão composta 

por vereadores a fim de conduzir os homenageados à mesa. Em seguida, concedida a palavra 

ao tenente Masiere, representante do Segundo Exército e ao general Manoel Mendes Pereira, 

comandante da 6ª Região Militar, fizeram uma exposição minuciosa a respeito do que houve 

antes e depois do golpe de 31 de março, e ainda do que poderia acontecer daquele momento 

em diante. Os oradores transmitiram aos presentes, com muita eloquência, a mensagem do 

presidente Humberto Castelo Branco e do comando revolucionário.
371

  

Ao encerrar, agradeceram a acolhida que tiveram na cidade, aproveitando para orientar 

os vereadores de como deviam conduzir os trabalhos Legislativos. Franqueando a palavra, 

dela fez uso o líder da maioria na casa, o vereador José Pereira Reis, que, ao exaltar as forças 

armadas, dirigiu os agradecimentos ao orador que lhe antecedeu, fazendo também ligeiro 

relato a respeito dos últimos acontecimentos do país. O orador hipotecou solidariedade às 

forças armadas em nome da “Loja Maçônica Deus é Amor”, e enviou também mensagem de 

solidariedade da câmara ao Comando Revolucionário.
372

 

Provavelmente, as orientações dadas pelos referidos militares conferiram mudanças na 

organização legislativa e executiva local e refletiram-se nos diversos setores da cidade e no 

cotidiano das pessoas. A fala do vereador José Pereira Reis, ao exaltar as forças armadas, 

tomou como ponto de partida o governo anterior de João Goulart associado à desordem e à 

má utilização dos ideais democráticos. O destaque para a loja maçônica “Deus é Amor”, 

conforme um político da época, estava relacionado com a participação da maioria dos 

vereadores, expressivamente udenistas, nessa congregação.  

                                                           
371

 Ata da sessão especial da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antônio de Jesus. 21 de maio de 

1964.  
372

 Ibidem. 



599 

 

Vários documentos apontam o envolvimento político de Santo Antônio de Jesus com 

as esferas estaduais e nacionais como apresentado acima. Sinalizam também que esta cidade 

era importante no contexto político de então. Outros exemplos dessa conexão são os ofícios 

citados na ata, mas não encontrados durante a pesquisa, dos secretários da Agricultura e da 

Segurança Pública do governo do estado em agradecimento “à comunicação da eleição e 

posse da nova mesa” da Câmara Municipal, e uma carta de Ademar de Barros, governador de 

São Paulo, “agradecendo a solidariedade do vereador Ademário Francisco dos Santos naquele 

momento histórico da nacionalidade”.
 373

  

Ademário Francisco dos Santos nasceu em Santo Antônio, em 1923 e tornou-se 

funcionário público estadual. Homem de destacado poder político na cidade, exerceu seu 

primeiro mandato para vereador pelo PSD em 1959, tendo sido eleito e reeleito várias vezes 

até 1988. Sempre ocupou cargos importantes da Câmara Municipal, a saber, secretário, 

membro da comissão legislativa, finanças, justiça e cultura. Em 1973, foi líder da Arena.  

Esses dados podem explicar sua ligação com Ademar de Barros.   

São palavras de alguns vereadores no transcorrer do período que o município 

santantoniense estava no caminho certo, que a harmonia entre o poder municipal, estadual e 

federal contribuía para o avanço e a consolidação dessa cidade. O vereador Albertino Lira fala 

do prazer que sente ao ver as obras que estavam sendo realizadas, principalmente na Praça 

Padre Mateus e nas rodovias municipais.
374

  

Na mesma sessão, o vereador Misael Maia Matos enfatizou que fazia sentido o 

contentamento dos santantonienses, porque as coisas na terra estavam tomando o endereço 

certo.  O vereador achava ainda muito pouco o que acabava de ser dito pelo líder do governo, 

face ao muito que estava sendo feito pelo prefeito José Trindade Lobo. Felizmente, segundo 

ele, em Santo Antônio de Jesus não existia nenhuma ameaça ou coação por parte do 

Executivo, do Legislativo nem das autoridades policiais. Em suas palavras, só exista um 

caminho a seguir: “Estender seu incondicional apoio a essas autoridades no sentido de 

engrossar as fileiras daqueles que desejam bem servir a esta terra.” 
375

 

O governador Lomanto Junior numa visita à Associação Comercial da Bahia, em 

1966, enfatizou a necessidade de demonstrar “às classes produtoras, a identidade e a perfeita 

                                                           
373

 Ata da 4ª sessão ordinária, do primeiro período Legislativo, da Câmara de Vereadores do Município de Santo 

Antônio de Jesus, 27 de maio de 1964.  
374

 Ata da 6ª sessão ordinária do 1º período legislativo (8ª do ano, 34ª de legislatura), da câmara de vereadores do 

Município de Santo Antônio de Jesus, Estado Federado da Bahia, realizada no ano de 1970.  
375

 Ibidem. 
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harmonia entre os que governavam a Bahia no momento e os que lutavam para construir a sua 

grandeza e o seu progresso.”
376

 

 Em 1970, já no governo de Luiz Viana Filho, a tônica foi a mesma, ou melhor, ainda 

mais enfática numa ocasião em que o país “orgulhosamente” falava em milagre brasileiro
377

 

com o crescimento da economia a partir de 1968. O Jornal da Bahia anunciava: “a Bahia está 

crescendo com paz, trabalho e confiança”.
378

  

Imbuído de uma visão liberal, Celso Lafer afirma em seus estudos que o sistema 

político brasileiro pós-1964 funcionou “bastante bem”, o que permitiu um significativo 

crescimento econômico. Porém, o autor assinalou que “estes resultados econômicos foram 

obtidos com custos: custos políticos em termos de supressão de liberdades públicas; custos 

sociais em termos de acentuadas desigualdades na distribuição de renda [...]”, dentre outros. 

(LAFER, 1978:101). Mas, conforme a análise de Daniel Aarão Reis “quem não estivesse 

gostando, que se retirasse: Brasil ame-o ou deixe-o. Ou então, que enfrentasse o braço duro da 

repressão e tortura como política de Estado, executada pelos serviços de inteligência das 

forças armadas, [...].” (REIS, 2004:42). 

  Por isso, o sentido de milagre econômico foi posteriormente questionado diante da 

desigualdade verificada no país. O que ocorreu foi um desenvolvimento conservador 

beneficiando uma privilegiada minoria por meio do fechamento político e da depreciação dos 

direitos da população. O aumento da dívida externa foi considerado outro ponto negativo na 

política econômica praticada durante o governo militar. (OLIVEIRA, 2004: 123).  Para Paul 

Singer, o milagre econômico não é algo natural surgido espontaneamente numa sociedade, 

tampouco o resultado de uma política irracional ou ingênua por parte de algum governo. Todo 

crescimento econômico segue uma lógica de planejamento, tem um caráter político, balizado 

por causas e consequências. (SINGER, 1982) 

O poder Legislativo e Executivo de Santo Antônio de Jesus, na maioria das vezes, 

registrou seu envolvimento e sua satisfação com a política nacional, agradecendo às forças 

armadas pelo apoio dado ao Legislativo e às autoridades do município. Segundo esses 
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vereadores, o poder local, estadual e nacional trabalhou “unido” em benefício da coletividade, 

é o que se pode depreender do agradecimento e dos parabéns dirigidos  “às bancadas aqui no 

legislativo e ao Presidente da República Garrastazu Médici pela maneira com que vem 

conduzindo os destinos do Brasil.” 
379

 Contudo, os votos de apoio ao regime por parte dos 

vereadores da cidade podem ser entendidos como garantia de mecanismos eleitorais que 

conferissem através do bipartidarismo a legitimidade política. 

Nesse momento, de olhares voltados para o crescimento econômico, até mesmo parte 

da letra do Hino Nacional passou a incomodar. Edward Catete Pinheiro
380

, senador da 

República, propôs trocar a parte considerada ociosa do Hino: “deitado eternamente em berço 

esplêndido”, por um trecho mais dinâmico e agressivo: “atento aos desafios que enfrenta e 

vence”. 
381

  

A tentativa de mudança de um dos versos do Hino Nacional foi criticada em jornal que 

circulava no estado da Bahia pelo músico Lindembergue Cardoso, do Seminário de Música da 

Universidade Federal da Bahia e pelo escritor baiano Jorge Amado, para quem a letra do Hino 

“era realmente muito feia”, mas todos já estavam acostumados e que apenas uma parte “não 

adiantaria em nada”.
382

 Se não foi possível lograr êxito com a mudança no hino nacional o 

mesmo não se pode dizer em relação ao hino da cidade de Santo Antônio de Jesus. 

Em 1972, foi realizado um concurso para escolha do hino oficial da cidade.
 383 

Os 

jurados compostos por maestros e professores de letras elegeram o hino de autoria de Maria 

de Lourdes Passos Coni. Não por acaso, cada verso que compõe o hino expressa a ideia 

propagandeada para sustentação do regime, “dinamicidade”, “progresso” e “atitude”, palavras 

em voga, sobretudo entre os anos de 1968 e 1976, quando as taxas de crescimento econômico 
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estavam em torno de 10% ao ano. A segunda estrofe é a mais incisiva: “segue sempre em 

frente, cresce mais e mais, mostra que é capaz de produzir, cria novas metas e seus ideais 

procura a todos difundir”.
384

 

Com o golpe, a Bahia acentuou seu desenvolvimento econômico, mas assim como a 

maioria dos estados brasileiros, ficou impossibilitada de usufruir de autonomia e liberdade, 

principalmente no campo político, econômico, sociocultural e educacional, por meio da 

repressão e do cerceamento da liberdade.   

A Irmã Benedita, que no início do regime foi aluna interna do Colégio Santo Antônio 

e, posteriormente, professora do colégio Nossa Senhora das Mercês (Colégio Técnico), ao ser 

questionada sobre os impactos do golpe em Santo Antônio de Jesus, revelou, diferentemente 

de testemunhos anteriores, um entendimento para além do ideal de “paz e prosperidade”.  A 

Irmã Benedita respondeu a partir de sua vivência como aluna interna do Colégio Santo 

Antônio, ao se reportar à sua chegada em Santo Antônio de Jesus, em 1964.  

Ela relatou que o golpe foi um momento de muito choque, muita tensão, muitas 

conversas do povo. “Ah, vai mandar embora as freiras, vai mandar embora o padre, vai fechar 

a igreja católica.” Disse ainda que foi um momento de conflito, aflição, insegurança, medo e 

que as internas ficaram apavoradas. A área do colégio Santo Antônio ficou cheia de policiais, 

as madres não queriam falar com ninguém. “Foi uma situação muito dolorosa, sofrida e 

insegura. O boato que corria no momento é que era uma perseguição comunista, que ia fechar 

a igreja católica, os conventos não eram do governo eram dos católicos.”
385

  

Essa imagem do golpe como a de um momento de medo e insegurança faz lembrar a 

passagem do romance A hora dos ruminantes, de José J. Veiga quando conta a história de um 

lugarejo (Manarairema), que é submetido à opressão de homens desconhecidos e misteriosos 

que se instalam próximo ao lugar. “Dois ou três dias antes o povo notou que os cachorros da 

Tapera estavam ficando inquietos, turbulentos, aflitos como em véspera de uma grande 

caçada. À noite o alarido era tal que chegava a perturbar o sossego na cidade.” (VEIGA, 

1988: 33). José Veiga, ao escrever a primeira edição do  romance, em 1966, utilizou o recurso 

da literatura fantástica para burlar a censura, oficializada no Brasil nas décadas de 1960 e 

1970, para denunciar injustiças sociais causadas pela ditadura.  

Outro aspecto que a entrevistada destacou foi o da divulgação de uma possível 

perseguição comunista e de que muitas instituições seriam fechadas como, por exemplo, a 
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Igreja Católica.  Essa afinidade conferida a alguns segmentos da instituição com o comunismo 

deve-se à proximidade de segmentos do clero em relação às camadas populares, sobretudo, no 

final da década de 1950 e início de 1960. Lucília Delgado destaca que essas novas propostas 

não ocorreram em nível de toda a Igreja, e que esta não constituía um grupo homogêneo, ao 

contrário, era composta por vários religiosos de interesses políticos e sociais distintos.
 

(DELGADO, 2003: 97) 

Outros setores do clero católico, sobretudo os seus líderes, viam o comunismo como 

um mal a ser combatido. De acordo Rodrigo Motta, o medo da Igreja estava para além da 

ideia de que o comunismo conquistaria a classe trabalhadora. Na ótica dos responsáveis 

católicos, a nova doutrina promoveria questionamentos aos fundamentos da religião, pois suas 

bases não estavam restritas a uma revolução econômico-social. O comunismo se constituía 

“num sistema de crenças que concorreria com a religião em termos de fornecer uma 

explicação para o mundo em uma escala de valores, ou seja, uma moral.” ( MOTTA, 2002: 

20)  

 

 

Considerações finais 

 

O objetivo desta pesquisa foi mostrar a recepção do golpe em Santo Antônio de Jesus 

atentando para vários segmentos sociais, sobretudo o corpo político local. Com o regime 

estabelecido procurou-se entender as reverberações provocadas na cidade o que contribuiu 

para alguns redirecionamentos administrativos, como vimos nas atas do Legislativo e em 

documentos do arquivo municipal.  

A partir dessas investigações, vimos que a recepção ao golpe e aos seus idealizadores 

foi calorosa pelo corpo político da cidade. Como possivelmente ocorreu em outras cidades do 

interior do país, Santo Antônio de Jesus foi atingida pelos novos caminhos abertos na politica 

brasileira. Os grupos dirigentes da cidade se dividiram em facções. A adesão ao governo e os 

votos de congratulação do Legislativo e do Executivo foram vistos não só como apoio ao 

regime, mas, sobretudo, como estratégia para garantir posições de mando no âmbito do poder 

local.  
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“Contra os agitadores”: O JFN eo golpe de 1964. 

 

MAÍZA FONSECA DA PURIFICAÇÃO

 

 

Introdução 

  

Na elaboração da pesquisa foi possível notar a escassez de demais trabalhos que 

tratassem da vertente aqui presente, ou seja, do posicionamento de um jornal de direita e seu 

apoio ao golpe civil militar de 1964. Também vale acrescentar que o Jornal Folha do Norte 

(JFN) era um dos principais jornais da cidade de Feira de Santana-Bahia. Portanto a escolha 

do recorte para o estudo deste jornal apresenta importante contribuição, tanto para o campo da 

pesquisa de imprensa, quanto para a reflexão sobre o papel do jornal no contexto do golpe de 

1964.  

 

 Uso da imprensa como fonte 

 

A imprensa sempre foi tida como um instrumento a possuir o propósito de informar à 

sociedade elementos diversos nos campos político, econômico, cultural, social, portanto 

compreende-se que esta é sua principal função. No entanto, com o golpe civil militar de 1964, 

a imprensa encontrou-se limitada e por vezes manipulada. A intervenção do Estado na 

imprensa pode ser confirmada através da nota do JFN que apresentou o desligamento de dois 

órgãos de imprensa no imediato pós-golpe, nota do dia 04/04/1964, que caracterizou tais 

órgãos como comunistas:  

 

Fechada a <<Gazeta do Povo>>  

Cerca das 18 horas de ontem, as forças policiais encarregadas do expurgo 

dos remanescentes comunistas nesta cidade varejaram a redação e oficinas 

da Gazeta do Povo, sitas na Rua Cap. França, onde encontraram material de 

propaganda subversiva. Foram efetuadas duas prisões. O mencionado 

semanário (Gazeta do Povo) era o órgão oficial do governo comunista do 

Sr.Francisco Pinto, e fazia campanha revolucionária (JFN. 04/04/1964). 
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A outra nota de mesmo caráter indica que as “Forças da Democracia” estavam agindo 

contra o comunismo e em favor da ordem social. Deste modo, aponta a Rádio Cultura que 

também sai do ar, por ser aliada e apoiar o comunismo: 

 

Sai do ar a Rádio Cultura 

Por ordem das autoridades policiais, saiu do ar ontem, às 17 horas, a 

emissora esquerdista <<Rádio Cultura>>. Enquanto os soldados da 

Democracia arriscavam a vida pela Liberdade do povo brasileiro, a Radio 

Cultura, durante todo o dia 1º do corrente, esteve em cadeia com a estação 

comunista do Rio de Janeiro, a Rádio Mayrink Veiga, que era o quartel 

general de Leonel Brizola, retransmitindo a propaganda anti-brasileira dos 

traidores da Pátria. (JFN. 04/04/1964). 

 

 Estas duas notas apresentam a ausência de crítica por parte do JFN em relação à 

repressão aos dois órgãos de imprensa. Mostram também uma sustentação deste jornal ao 

novo governo e a crença de que com o golpe e o novo regime seria instituída uma democracia. 

O fato é que o JFN numa sucessão de datas apresenta matérias marcadas pelo anticomunismo 

e por conservadorismo moral e político. Nota-se que o Estado possuía o interesse de que a 

população acreditasse que a forma deles repelirem as ações “negativas” da Imprensa era uma 

defesa da moral e dos bons costumes, e demonstrando ser ação de comunista aqueles que se 

propusessem ou dispusessem a proferir qualquer discurso que não fosse anticomunista, como 

na nota do fechamento da “Gazeta” e da “Rádio Cultura” noticiada pelo JFN. Portanto, a 

limitação ou ausência do discurso de esquerda, e a exacerbada presença do discurso 

anticomunista, deve-se às normatizações militares.  

No que concerne ao uso da imprensa como fonte e como objeto de pesquisa, há poucas 

décadas que o uso de jornais e revistas tem ganhado espaço como fonte de pesquisa, pois esta 

metodologia é uma modalidade que não é constantemente utilizada, tanto quanto outros tipos 

de fontes primárias. A autora Tânia de Luca (2005) argumenta que vários trabalhos 

apresentavam a importância de escrever a história da imprensa e isso levava a considerá-la 

como fonte, mesmo sendo difícil, tanto aceitar como fazer história por meio da imprensa. 

Assim analisa que  “reconhecia-se, portanto, a importância de tais impressos e não era nova a 

preocupação de se escrever a História da imprensa, mas relutava-se em mobilizá-los para a 

escrita por meio da imprensa” (LUCA, 2005: 111). 

 A autora ressalta que diversas vezes é preciso avaliar qualitativamente os conteúdos e 

a hierarquia (quando foram criados, em que contexto histórico se inseria, qual o segmento 

político, social, cultural) dos jornais, pois há casos em que os mesmos não eram considerados 

“indicados” às pesquisas e às investigações históricas. Tal afirmação se justificava pelo fato 

de jornais e revistas acarretarem um caráter subjetivo ante a influência de interesses, 
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obrigações e ideologias que independem dos redatores (jornalistas) ou dos próprios 

proprietários de tais veículos. 

Sobre imprensa escrita e história, Derocina Sosa (2006) nota em ambas situações 

sólidas que revelam não somente a sua ideologia, mas também sua ligação com o poder. A 

autora afirma que a imprensa da qual se refere é jornalismo impresso, e que na sua pesquisa 

serve de fonte para a história política. Da mesma maneira como este artigo que abarca o 

jornalismo como fonte para pesquisa da história política do golpe de 1964. A autora declara 

que: 

A história política tem sido resgatada ao longo dos últimos cinqüenta anos, e 

isso se deve em grande parte à história revisionista, que não a reduz como 

fazia a história tradicional, segundo a qual a história política devia apenas 

representar o estudo da linearidade dos acontecimentos, da valorização dos 

mitos e dos heróis (SOSA, 2006: 110). 

 

 

Essa visão revisionista que a autora trata possui a função de compreender a história 

política que abarca elementos que se auto-integram à sociedade, tais como econômico, 

cultural, dentre outros. Dessa maneira, há uma relação direta entre estado, imprensa, poder e 

política. A autora assim explica: “Os jornais estão localizados na encruzilhada desses 

elementos: estado, política e poder, combinando-se com eles, ora endossando o discurso 

oficial, ora opondo-se a ele”. (SOSA, 2006: 110) 

 Elencados aqui os conceitos sobre a relação entre imprensa e história sob a ótica de 

Sosa (2006), segue-se para as definições básicas que Maria do Carmo de Aguiar (2010) traz 

sobre imprensa, mas desta vez como fonte de estudo para construção e reconstrução da 

história. Aguiar (2010) revela que o estudo da imprensa vem se consolidando num dos 

principais elementos responsáveis pela reconstrução da história, que a partir deste intermédio 

tenta manter-se perto das práticas políticas, econômicas sociais e ideológicas dentro dos 

setores que formam uma sociedade. A autora entende que o historiador, ao se aproximar das 

fontes, deve questioná-las e, sobretudo, manter o foco sobre o que pesquisará, pois a partir da 

pesquisa surgem cada vez mais questionamentos a serem desvendados. A autora conclui que: 

“o papel do historiador é desvendar através de novas fontes o que antes dentro da 

historiografia não era contemplado” (AGUIAR, 2010: 6). Portanto conclui-se que trabalhar 

com imprensa escrita requer um envolvimento na interpretação dos fatos expostos pela 

imprensa e, sobretudo, aprender a desvendar o objetivo da escrita jornalística. O uso da 

imprensa como fonte permite a reconstrução de dimensões e fatos do passado. 
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Notas sobre o golpe de 64 e o Governo Jango  

 

 Caio Navarro de Toledo aborda a situação em que Jango se encontrava na política 

após a renúncia de Jânio Quadros. Na abordagem geral do período, destaca que em 1960 Jânio 

Quadros foi eleito Presidente da República e João Goulart (Jango) vice-presidente. Quando 

Jânio renunciou, Goulart encontrava-se na República Popular da China numa viagem 

diplomática. Com isso, o Congresso Nacional deu posse à presidência da República a Ranieri 

Mazzilli (Presidente da Câmara dos Deputados) e, paralelo a este fato, os meios de 

comunicação especulavam que este acontecimento se deu porque os militares se opunham à 

posse constitucional de João Goulart na presidência da República. Em 1963, um plebiscito 

acabou por restituir a Jango o comando do seu governo. Marcelo Ridenti (2010) explica que 

“com a posse de João Goulart, a ideologia do PCB parecia encontrar uma base real de 

sustentação política. Os comunistas viam em seu governo um passo importante para a efetiva 

libertação nacional”. (RIDENTI, 2010:28) 

Isso significa que as pressões dos militares foram intensificadas em decorrência desta 

afirmação. Se o comunismo supostamente oferecia ameaça, imediatamente os militares 

ofereceram a proposta de um golpe que aniquilasse toda a possibilidade de instauração 

comunista. Entre tantos descaminhos e desacertos, o governo de Jango foi marcado por uma 

intensa crise. Rodrigo Patto Sá Motta (2004: 179) considera que “o tema é polêmico, e há 

interpretações divergentes para as razões que explicariam a derrubada de Goulart”. Essa crise 

abarca alguns fatores principais como o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico Social 

que desejava conter a inflação; a proposta de Reformas de Agrária; a Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade; e principalmente o Comício da Central do Brasil. Estes foram os 

principais fatores que aceleraram a queda do governo Jango.  

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma reação de protesto do setor de 

oposição ao governo Jango descontente com a proximidade de Goulart com a esquerda. Este 

descontentamento foi pela proposta de Reforma agrária e da desapropriação feita por Jango. 

Com isso, os setores conservadores constituídos por autoridades civis e religiosas que 

defendiam a ideia familiar, assim como a propriedade privada, viram-se desafiados por 

propostas inversas. O objetivo da Marcha da Família com Deus pela Liberdade era 

exatamente desestabilizar o governo de João Goulart, taxando-o de adepto ao comunismo e 

que o mesmo degradaria os valores religiosos. Élio Gaspari ressalta que: 

 

O conservadorismo paulista respondera ao comício do dia 13 com uma 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade em que se reuniram perto de 
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200 mil pessoas com faixas ameaçadoras (“Tá chegando a hora de Jango 

Jango ir embora”) e divertidas (“Vermelho bom, só no batom!”) (GASPARI, 

2002: 48-49) 

 

Era perceptível a instabilidade do Governo Goulart que acabou sendo destituído por 

um golpe. Toledo (2004) afirma que sempre houve a ameaça de um Golpe de Estado durante 

o governo Goulart e este fora deflagrado em 1º de Abril de 1964, quando os militares foram 

perfeitamente vitoriosos. Estava instituída então a Ditadura Militar. Os militares apresentaram 

um discurso de que estabeleceriam uma democracia por meio de uma Revolução, pelo fato de 

que o Presidente João Goulart “instituiria” o comunismo. O discurso da “Revolução” trazia 

para o país os padrões conservadores, valorizando a “Fé, a Pátria, a Família, a Moral e os 

Bons Costumes”. Em 11 de Abril, o Congresso Nacional elege para o cargo de Presidente da 

República o Marechal Castelo Branco, como apresenta a seguinte nota do JFN: 

 

Posse do Presidente Castelo Branco 

A posse do Presidente da Liberdade e da Democracia foi motivo de júbilo a 

todos os brasileiros verdadeiramente democratas, que vêem no novo 

Presidente o caminho para a solução dos problemas nacionais, agora que o 

Brasil está quase totalmente livre da ameaça dos bandidos vermelhos que já 

tinham vendido a Pátria. (JFN- 18/04/1964.) 

 

 O JFN conclui a nota afirmando que a população feirense esteve plenamente alegre 

com a nova posse, e que foi até às ruas na intenção de “comemorar o coroamento da 

Revolução Democrática de 1º de Abril”. Ainda segundo o JFN, o empossado Presidente 

Castelo Branco assegurou à nação que governaria com a “lei”, e assim garantiria não somente 

as “liberdades democráticas” como o “bem estar social”. Para tanto lutaria pelas “reformas” 

garantindo a “iniciativa privada”, e tudo isso sem o “prejuízo do imperativo da Justiça social”. 

 Daniel Aarão Reis levanta uma importante questão envolvendo o golpe, as suas 

políticas e interesses em torno da sua legitimação, e argumenta sobre a ameaça comunista. 

Este assunto é algo noticiado constantemente nas matérias do JFN. Reis diz: 

 

Com efeito, formara-se, para derrubar o governo de Jango, uma ampla e 

diferenciada frente, com denominadores comuns muito genéricos: salvar o 

país da subversão e do comunismo, da corrupção e do populismo. E 

restabelecer a democracia. Funcionando como cimento, unindo a todos, o 

medo de que um processo radical de distribuição de renda e de poder 

pudesse sair dos controles e levar o país à desordem e ao caos [...]. Havia os 

que desejavam simplesmente remover Jango. Depois, legitimar o golpe por 

um expediente jurídico qualquer, devidamente aprovado pelo Parlamento. 

Então, as Forças Armadas voltariam aos quartéis retomando-se a vida 

institucional nos padrões anteriores. (REIS, 2002: 33-34). 
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Tirar Jango do pedestal que ocupava “desmerecidamente” não significava apenas 

concluir parte dos planos contra o seu governo. Era como uma questão de honra para os 

“militares” estripar politicamente a trajetória política de um “populista” – comunista – que 

estava a periclitar os projetos da “democracia”. Isso demonstrou que os militares 

consideraram mais difícil destituir Jango do que legitimar o golpe após dado. 

 

O Jornal Folha do Norte e o pré-golpe 

 

Imediatamente antes do golpe, em 21 de Março, o Jornal Folha do Norte traz como 

matéria de capa a manchete “O Povo Está Marchando”, ao se referir à Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade, ressaltando que Feira de Santana estava caminhando rumo à 

democracia, assim como outras partes do Brasil que fizeram também a Marcha, a fim de 

conservar os valores morais, patrióticos e religiosos do país. Vejamos: 

 

O povo está marchando, firme e sereno, para o seu grande destino: destino 

de democracia, de paz, e de liberdade, de repúdio aos falsos líderes e 

demagogos comuns, que buscam a todo o custo a infelicidade da Nação 

brasileira. São as mulheres, as mulheres brasileiras que levantam a bandeira 

de luta, e dão o brado patriótico, brado de alerta ao povo brasileiro para 

que se una na defesa da terra-mãe. [...] O povo brasileiro, homens e 

mulheres, não permitirá que se instale neste País, de tão caras e tão 

profundas tradições cristãs e pacifistas, um regime de dissenções, de ódio e 

de violências. [...] O Brasil está unido. O Brasil está coeso. [...] É preciso, 

pois, com urgência esclarecer o povo. Mostrar-lhe nas diretrizes da nossa 

luta. Luta decisiva. [...] Contra isso é que nós estamos lutando. Contra os 

agitadores, que são o perigo do momento e a ameaça do presente. ( JFN – 

21/03/1964) 

 

 Esta nota “revela” uma população que, além de satisfeita com o retorno dos princípios 

morais, religiosos e patrióticos, “buscava” através das marchas-protestos extirpar os “maus 

fluidos” do comunismo, já que como o próprio JFN reproduz no final da passagem destacada: 

“Contra isso é que nós estamos lutando. Contra os agitadores, que são o perigo do momento e 

a ameaça do presente”. O ideal que os setores reacionários ao Governo Jango desejava 

alcançar a partir das marchas era a legitimação do golpe. Desta forma compreende-se que com 

os protestos das classes conservadoras, e com a vitória do golpe, o mesmo logo seria 

legitimado, reconhecido perante a sociedade que considerava que o governo Jango estava 

imerso no retrocesso, e que portanto com a instauração do golpe (revolução) a “democracia” 

seria devolvida. Alves (2005) reflete sobre esta afirmação: “A legitimação é vinculada aos 

conceitos de desenvolvimento econômico e segurança interna.” (ALVES, 2005: 31) 
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O JFN e o golpe  

 

O Jornal Folha do Norte não demonstrou inquietações com o golpe civil-militar de 1º 

de abril de 1964, visto que as matérias apresentam uma sublimação exagerada e apoio a esta 

condição. Na reprodução de algumas dessas matérias percebe-se uma supervalorização da 

imagem dos militares, na medida em que o JFN reproduz expressões como “Gloriosas Forças 

Armadas”, “Forças da Democracia”, assim como tantos outros adjetivos. Contrária a toda essa 

apologia feita para a valorização do golpe, tem-se a situação do Prefeito Francisco José Pinto 

dos Santos, também chamado de Chico Pinto, que foi prefeito da cidade de Feira de Santana 

durante o período de Abril de 1963 a Maio de 1964. Foi eleito pelo voto popular e governava 

democraticamente, valorizando as “assembléias em praças públicas, onde a população tinha 

direito a voz e voto, faziam parte das medidas que visavam à participação popular”. Nas 

palavras de Pinto:  

 

Inicialmente organizamos a população em associações de bairro, ainda 

inexistentes no município e criamos uma Federação das Associações 

nascentes; nenhuma obra era realizada na cidade sem uma discussão em 

cada bairro e em praça pública. (CAMPOS, 2012: 102) 

 

  

Ricardo Campos (2012) compreende a partir das palavras de Chico Pinto que o mesmo 

desejava ter como base de seu governo a opinião e o apoio do povo, pois desta maneira 

exerceria a democracia no seu governo. Campos (2012) conclui que:  

 

Essa forma de governar em que a participação da população era estimulada, 

marcou a gestão de Chico Pinto. Isso, no entanto, não agradou a grupos 

feirenses que, derrotados na eleição anterior, fizeram campanhas de 

desestabilização e perseguição ao governo. Frequentemente era taxado de 

anarquista ou comunista, posições políticas que, segundo ele, não se 

sustentavam.  (CAMPOS, 2012: 102 -103). 

 

 Este é um elemento muito importante para compreender os motivos pelos quais a 

população feirense reconheceu o golpe e apoiou a deposição de Chico Pinto. Sua maneira 

democrática e suas desavenças políticas anteriores à sua eleição, o levou a adquirir antipatia e 

rejeição por parte das classes conservadoras, o que impulsionou a sua cassação.  

Na matéria a seguir, o Jornal acusa o Prefeito Chico Pinto de seguir “uma linha de 

governo nitidamente comunista” e tentar “organizar uma reação contra as forças da 

democracia”. Além disso, caracteriza o prefeito de atentar contra a constituição e conclui com 

a sua impossibilidade de continuar desenvolvendo o mandato. 
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Prefeito levanta barricadas contra as Forças da Democracia: 

Quando ainda era incerta a sorte das armas da Democracia no histórico dia 

1º do corrente. [...] Agitados andaram os traidores que erguem barricadas 

no interior da Prefeitura Municipal (referindo-se ao prefeito) com sacos de 

areia, e reuniram armas e munições para atacar as forças da Constituição. 

O que pretendia o Prefeito era transformar a Feira de Santana num vasto 

campo de batalha, pois tambores e bandeiras do < Ginásio Municipal > 

foram apresentados para uma passeata de apoio ao ex-presidente João 

Goulart. Aparelhos da Rádio Cultura foram colocados na Prefeitura, a fim 

de que, pelo rádio, os comunistas levantassem o povo para lutar contra os 

Soldados da Democracia. [...] É insustentável a posição do Prefeito, 

agarrando-se a um poder que já não possui legitimamente.  (JFN. 

04/04/1964). 

 

Portanto, a partir desta nota ficou claro que o JFN priorizou notícias que beneficiavam 

e enalteciam o governo favorecendo os militares. Percebe-se também que o JFN não esconde 

o desapreço ao Dr. Francisco Pinto, deixando transparecer isso quando aponta toda a culpa da 

desordem da população feirense, responsabilizando o Prefeito pelas dissidências causadas 

pelo golpe. Não houve camuflagem das intenções que estavam por trás da parceria do jornal 

com a “democracia”. Ao contrário, não se tratou apenas de uma súplica para que a sociedade 

atentasse para o perigo que corria e que, por isso, deveria não só aliar-se às “forças 

democráticas”, mas de caminhar ao seu lado. As intenções que estavam nas entrelinhas desta 

súplica moral perpassaram a satisfação de convencer as pessoas dessa “necessidade”, dessa 

“verdade”. Para eles a vitória só estaria completa quando a “democracia” imperasse sobre o 

“comunismo”, ou seja, não lhes bastava convencer, tinha que fazer acontecer. 

  O JFN também argumentou que, como se estavam fazendo em outros lugares do país 

e positivamente obtendo resultado, a Marcha com Deus pela Democracia seria também feita 

por Feira de Santana, com o objetivo de protestar suas insatisfações e revigorar os elementos 

de valor da nação: Deus, Pátria e Família. 

 

O povo feirense fará: Marcha com Deus pela Democracia. A exemplo do que 

vem acontecendo em outras cidades do Brasil, a Feira de Santana realizará, 

também, a sua Marcha com Deus pela Democracia. Segundo a comissão 

organizadora a Marcha terá a finalidade de render graças a Deus pela 

vitória das forças democráticas do Brasil em sua luta contra o comunismo e 

de homenagear as bravas Forças Armadas que desprezando os perigos mais 

uma vez deram uma demonstração inequívoca de patriotismo e 

desprendimento, impondo-se, como sempre o fizeram, ao respeito à gratidão 

de todo o povo brasileiro.” (JFN. 11/04/1964). 

 

 Nota-se claramente que o uso de argumentos religiosos estava sempre presente na 

tentativa de afastar o comunismo, pois, acima de qualquer elemento na sociedade 
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“democrática” tinham que sobressair os elementos fundamentais, a Religião e o Patriotismo, 

que constituíam uma sociedade moralmente apropriada para as famílias. 

 

5 - JFN e sua imagem sobre Francisco Pinto 

O povo feirense continua intranqüilo e insatisfeito,  

sem entender os motivos porque ainda permanece,  

à frente do governo municipal, o Sr. Francisco Pinto [...].  

(JFN-02/05/1964). 

 

 

“Nunca Falharam” é o título da manchete onde o jornal, ferrenhamente, demonstra o 

quanto a população não se encontrava feliz por ter ainda sob a liderança municipal de Chico 

Pinto, e completa argumentando que logo após a “Revolução” estavam a cair os “frutos 

podres, os governantes comunistas e agitadores”, de modo que a crítica à permanência do 

Prefeito era tão explícita que não há como não afirmar que o jornal posicionou-se 

favoravelmente às “forças da Democracia”. Levando em consideração que vigorava o Ato 

Institucional nº 1 desde o dia 11 de Abril de 1964, a permanência do Prefeito era objeto de 

incerteza, segundo a nova lógica instituída pela Ditadura Militar recém instaurada. A matéria 

segue afirmando:  

 

A situação fica mais tensa, cada dia, principalmente em virtude das noticias 

tendenciosas e boatos alarmantes espalhados por pessoas ligadas ao 

governo municipal, inclusive secretários do Prefeito, incansáveis em fazer a 

falsa propaganda do falso prestigio do Sr. Prefeito. (JFN, 02/ 05/ 1964) 

 

 

Na conclusão da manchete o jornal assegura que as “Forças Armadas jamais 

decepcionaram o povo” e que firmeza e discrição seriam suas características nos devidos 

momentos e, dirigindo-se aos que denominaram comunistas, dizia que “Insinuações, ameaças, 

intrigas, cartas anônimas são sinais de desespero”. Por fim, “os soldados do Brasil – Exército, 

Marinha, Aeronáutica e da Polícia Militar – só tem um compromisso, o de lutar na defesa da 

Democracia e só tem um dever, o de defender a Pátria”. E enfatiza: “As Forças Armadas 

nunca falharam”, ameaçando assim o prefeito, seus adeptos e os ditos “comunistas”. 

Posteriormente refere-se ao apoio público que Joselito Falcão de Amorim recebeu por afastar-

se de interesses político-partidários que “neste momento dramático da vida nacional” nada 

valia estes tais interesses, pois maior era o interesse de defesa da pátria contra o “comunismo 

e a corrupção” e assim o novo Prefeito “encarna os ideais revolucionários como defensor da 

democracia e como administrador probo e eficiente”. Dessa maneira:  
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A Feira de Santana poderá, agora, marchar no seu vertiginoso 

desenvolvimento para o futuro que a espera, livre das agitações, dando sua 

contribuição de trabalho e progresso pela grandeza do Brasil (JNF-

23/05/1964) 

 

Esta nota divulgada logo após o golpe demonstra a satisfação de vários setores 

feirenses com a instauração do golpe, principalmente porque a proposta seria de “limpar” os 

comunistas que supostamente ameaçavam a população, a tranqüilidade e os valores morais da 

sociedade. Demonstra, sobretudo, o contentamento por parte de políticos, como é o caso deste 

que profere a nota, que por coincidência ou não, pouco mais de um mês torna-se o Prefeito 

que substitui o impeachmado e cassado Francisco Pinto. Joselito Falcão deixou explícito nesta 

nota o reconhecimento à legitimidade do golpe. Esta era a representação da sociedade 

democrática, um arquétipo perfeito dos princípios defendidos pela “Revolução”, revolução 

esta que incitara a população a serem delatores, fiscais, que revelassem todo e qualquer 

suspeito de subversão comunista. 

 

Anticomunismo no JFN 

 Para tratar de anticomunismo no JFN é pertinente apresentar o conceito de 

anticomunismo por Rodrigo Patto Sá Motta, que declara: 

 

A definição de anticomunismo é, em princípio, relativamente elementar. Mas 

tal aparente simplicidade recobre uma realidade bastante complexa. 

Anticomunistas seriam os indivíduos e grupos dedicados à luta contra o 

comunismo, pela palavra ou pela ação (Berstein e Becker, 1987:10). 

(MOTTA, 2002: 19) 

Isso explica que anticomunismo é a luta ferrenha a tudo que venha a ser comunista. 

Isso significa que o JFN elucidou seu caráter anticomunista ao reproduzir a intenção de 

afastamento de subversão e a valorização dos protótipos sociais conservadores que impunham 

o patriotismo, a religião católica, a moral e os bons costumes à sociedade. O JFN numa 

opinião editorial para alertar toda e qualquer pessoa sobre o que era ser “inimigo da pátria”, e 

eventualmente com isso emitir um alerta de eventuais precauções, apresentou no jornal de 18 

de Abril de 1964: “Agora que chegou o momento das definições e das punições, quando um 

total expurgo se faz necessário para a garantia da sobrevivência da Nação Brasileira, muitos 

traidores da Pátria escondem-se [...]”. O JFN definia por comunista aquele que 

destemidamente ultrajou todas as normas de conduta, da ordem e da cidadania em favor de 

um ideal. Além disso, segue sua explanação dizendo que “muitos escondem-se por trás da 

afirmação fácil e cínica” daqueles que desejavam entregar o Brasil à potências estrangeiras 
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(referindo-se aos países comunistas), que queriam “banir Deus deste Brasil tão 

fervorosamente religioso”.  

Claramente o anticomunismo no JFN valeu-se da estratégia religiosa de persuadir o 

cidadão a fim de “evitar os pecados” deixando-os cientes da “vontade de Deus”. Seguindo, 

completa a sua definição (afirmação) do que é ser um comunista: “Comunista é quem 

defendeu, por atos e palavras inflamadas, o sinistro programa vermelho; É quem deu força aos 

traidores, quem empregou os traidores”, e como não poderia deixar de indiretamente tratar do 

Prefeito (Chico Pinto), “quem colocou no governo, em posições chaves, todos os traidores; 

Comunista é quem tentou sufocar o Legislativo, inclusive pela violência; Comunista é quem 

colaborou com o comunismo”. Após ter “definido” o que para a repressão considerava como 

comunismo, o JFN finaliza a nota:  

 

Seria a desolação e a morte, a vergonha e a ignomínia, enquanto a matula 

ululante dos infames vermelhos estaria a comemorar, numa orgia de sangue, 

o fim da Liberdade, o fim da Pátria Brasileira. Felizmente venceram as 

forças da Democracia e do Direito. Felizmente. Mas, se o grande desastre 

desabasse sobre a família feirense, duvidaria alguém, poderia alguém 

duvidar de quem estaria chefiando os bárbaros, de quem estaria a frente das 

hostes do mal? Poderia haver dúvida sobre quem chefiaria, o saque, o 

morticínio, a invasão dos templos, a violação dos lares? Não. Ninguém 

duvida. Todos sabem quem chefiaria o terror vermelho. TODOS SABEM 

(JFN, 18/ 04/ 1964).  

  

Nitidamente nota-se como, mais que repelir, o JFN não se poupou em criticar a 

imagem do Prefeito Francisco Pinto, e supostamente o jornal deveria ter um apoio sólido 

(militar) que o assegurava quando destratava com tamanha veemência alguém que, por mais 

fragilizado politicamente estivesse, ainda representava a autoridade local. 

Para finalizar a explanação sobre as notas selecionadas para a composição desta 

pesquisa, uma notícia que em seu título confirma muito do que já foi anteriormente afirmado 

sobre o posicionamento favorável por parte do JFN ao golpe. Esta notícia é referente ao dia 27 

de Junho, ou seja, no pós-golpe, sobre a “glorificação” às forças da democracia que era algo 

digno de atenção constantemente. “Os proveitos de uma Revolução” é a manchete que 

protege a moral, o conservadorismo e o vitorioso golpe contra Goulart. Demonstra que desde 

31 de Março de 1964, após a “vitoriosa revolução”, havia divulgação constante e minuciosa 

sobre as “irregularidades irrefutáveis” que se processavam no país. “Agora que estamos 

completamente livres do perigo vermelho”, pelo fato da nação dirigir-se para o seu “futuro” 

que se apresenta com “perspectivas brilhantes”. E, a partir deste discurso, evidentemente 

anticomunista, o JFN reúne estes e mais argumentos com vários propósitos, dentre eles, o de 
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“seduzir” a população conservadora, demonstrando para a mesma que na situação política em 

que o Brasil se inseria naquele momento estavam guardados e protegidos os elementos que 

“abrilhantavam” uma sociedade: Deus, Pátria, Família, Moral e Bons Costumes. Pois, estes 

por sua vez, estiveram ameaçados pelo perigo vermelho do suposto comunismo de Goulart. 

 

Hoje o Brasil é dirigido por homens dignos e patrióticos. [...] Todos nós 

brasileiros já estamos sentindo sem nenhuma dúvida os efeitos benéficos da 

Revolução. Revolução esta que desde a sua vitória, vem fazendo completa e 

necessária limpeza contra aqueles que se vinham enriquecendo às custas do 

povo, para incrementar desumanamente em seu solo, a desordem e a 

subversão. [...] As resoluções tomadas pelos homens que fizeram a revolução 

e a consolidam, vieram sem sombra de dúvidas, para garantir à Nação e ao 

seu povo, o direito de viver democraticamente (JFN – 27/06 / 1964).  

 

Ao fim da nota que convenceu a população de Feira de Santana em Junho de 1964, 

argumentando positivamente “os proveitos de uma Revolução”, o JFN conclui: 

  

Portanto, mais do que nunca devemos confiar na Revolução e nos homens 

que a fizeram, pois na realidade, ela é nossa última esperança. O dia 31 de 

março ficará nos anais da nossa história, como a data que construiu para os 

brasileiros, dias melhores e felizes. (JFN – 27/06/ 1964) 

 

 

Para a cidade, e principalmente para o JFN, a data do golpe, ou da “Revolução” como 

os mesmos se referem, “despontou magnificamente bem” e que apresentou esperanças para o 

Brasil e para o povo de começar a “despertar para um futuro glorioso e brilhante”. (JFN – 

27/06/1964). Outra matéria desta mesma data, que traz uma importante curiosidade, 

intitulada: “Seção Livre – A Bíblia é a palavra de Deus”, apresenta uma interpretação sobre o 

evangelho de São Mateus 25:31:46. O colunista Manoel Marques transmite o “evangelho” de 

forma a intimidar as pessoas acerca de seu posicionamento político. No verdadeiro evangelho 

presente na Bíblia está escrito que Deus ajudará àqueles que ajudarem os necessitados (estes 

estarão situados no lado Direito), e irão para o inferno todos aqueles que negares ajuda 

àqueles que precisam (estes estão situados na esquerda). Na interpretação do JFN, o que está 

na direita é o Governo, portanto a população deve unir-se e obedecer aos mandatos da Pátria e 

enaltecer a moral e os bons costumes, valorizando o conservadorismo. E na esquerda estão os 

estigmatizados comunistas, anarquizando a Pátria. Estes serão punidos por subversão à ordem 

e irão para o inferno, segundo a interpretação do JFN sobre evangelho. A nota do JFN diz:  
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Os crentes não podem aplaudir movimentos e homens que pregam 

revoluções, que simpatizam com movimentos ideológicos de extremos, como 

o Comunismo Ateu, desrespeitador da dignidade humana, estão estes em 

grave falta a Deus e a Pátria. Não pode ser um revolucionário quem tem 

espírito de evangelização. Não podem discutir, nem tomara parte ativa, a 

não ser nos evangelhos. Mas é dever orar pelas Forças Armadas de nossa 

Nação, pela paz do Brasil. (JFN – 27/06/1964) 

 

 

Repetidas vezes traça o perfil do que se considera legítimo crente, mas a questão 

central sobre esta nota é que traz como título um evangelho bíblico. No entanto, o evangelho 

não se expressa desta maneira e a expressão contida nesta nota é de um modo que intimide a 

todo e qualquer cidadão, especialmente àqueles que seguem o evangelho bíblico, que 

demonstre simpatia a revoluções ou mesmo ao comunismo. O que voga nesta nota é que não 

se pode atender a dois líderes; se o indivíduo fosse um cristão legítimo, jamais poderia ter 

pensamentos que contrariassem a lógica do sistema autoritário. 

 

Considerações finais 

 

A partir desta pesquisa, notou-se que o JFN não hesitou em desqualificar o governo e 

as ações do prefeito Francisco Pinto. Esta afirmação pode ser comprovada através da ênfase 

dada à reprodução e construção de caráter moral e cívico no corpo do jornal. E, 

posteriormente, com a vitória da “democracia” e a deposição do prefeito, percebe-se como o 

JFN não se poupou em revelar sua gratidão, discursando que a Feira de Santana encontrava-se 

livre do espectro do comunismo. Mas vale ressaltar a enorme contribuição oferecida pelo 

JFN, por possuir um vasto acervo de exemplares e ter atuado na sociedade em diversos 

momentos históricos. O acervo jornalístico pode dar suporte a amplas pesquisas numa gama 

enorme de conteúdos e temas para a pesquisa. Mas, esta é uma outra história, a ser ainda 

contada... 

 

FONTES: 

Fonte: Acervo Digitalizado em cópias de CD- Rom do Jornal Folha do Norte.  
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A influência de Antônio Carlos Magalhães no estado da Bahia, 

em especial no município de Santo Antônio de Jesus 

 

MARCOS SOUZA BATISTA

  

 

O intuito de realizar este estudo se deve a duas razões centrais. A primeira, surgiu a 

partir de minha curiosidade em entender a ação do carlismo no estado da Bahia,  

compreendendo a partir de quando e como Antônio Carlos Magalhães (ACM) começou a ter 

influência  sobre todos os prefeitos que  governaram o município de Santo Antônio de Jesus, 

minha terra natal,  desde o inicio da década de 1960. Desejamos entender porque as suas 

ordens eram atendidas quase  sem nenhuma restrição e porque o seu apoio  aos candidatos nos 

municípios baianos era tão importante.  

A segunda razão explica-se pela escassa quantidade de trabalhos no âmbito acadêmico 

nos municípios baiano, em especial na área da Ciência Política, tratando especificamente das 

práticas políticas do referido ator. Assim, a elaboração deste trabalho constitui-se um grande 

desafio para o investigador, pois se trata de um estudo sobre um político que é atual, polêmico 

e pouco estudo na Universidade do Estado da Bahia (UNEB, Campus V).  

O presente texto centraliza seu olhar no tempo presente, objetivando refletir e 

construir algumas interpretações sobre a influência e a trajetória singulares de ACM na Bahia. 

Nesta perspectiva, será retomada a bibliografia existente e, de modo privilegiado, os 

trabalhos, de diferentes matizes, que acompanham o itinerário carlista; adentra novas 

informações com base em investigações originais e sugere outros horizontes sintéticos, 

pretendendo, com esses movimentos, compreender a intervenção deste significativo ator 

político brasileiro e baiano.        

Desta maneira, tentaremos entender a relação entre a ação governamental de Antônio 

Carlos Magalhães e a política em todo estado baiano. Importa tentar compreender, também, o 

que fez com que ACM se mantivesse em posição de comando no plano local, com aumento de 

seu poder na Bahia e de sua influência no plano nacional, nos diferentes períodos em estudo. 

Porém, o foco central é sua grande influência, a partir da qual pretende-se analisar o impacto 

                                                           

 Trabalho apresentado ao III Simpósio de História Regional e Local, realizado pelo Programa de Pós-graduação 

em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), realizado de 15 a 17 de outubro de 

2013. 
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da figura política de ACM na capital e nos municípios baianos, em particular em Santo 

Antônio de Jesus, o alcance das influências estabelecidas por ACM junto aos políticos, os 

acordos entre ele e seus parceiros em busca de obras para a cidade, sobretudo por uma série 

de transformações que vieram beneficiar uma grande parte dos cidadãos baianos. Pretende-se, 

também, compreender como o carlismo influenciou nos grupos diversos rivais, considerando 

que estes grupos das elites econômicas buscavam em ACM o apoio necessário para se 

manterem no poder ou para conquistá-lo nos municípios. Desta forma, destacamos a 

importância de entender a inflência do carlismo em toda a Bahia a partir do município de 

Santo Antônio de Jesus. 

ACM, político baiano de grande destaque nacional, nasceu em uma família de elite 

econômica e principalmente de méritos políticos. Desta forma fica evidenciado porque ACM 

chegou ao mundo político precocemente e, através de influências e proteção, chegou ao 

apogeu no cenário nacional. Como é descrito no CPDOC
386

 “Antônio Carlos Peixoto de 

Magalhães nasceu em Salvador no dia 4 de setembro de 1927, filho de Francisco Peixoto de 

Magalhães Neto e de Helena Celestino de Magalhães. Seu pai, médico e professor catedrático 

da Faculdade de Medicina da Bahia, foi deputado na Assembleia Nacional Constituinte de 

1934, na legenda do Partido Social Democrático da Bahia, e deputado federal pela Bahia de 

1935 até a instauração do Estado Novo, em novembro de 1937”. 

Seguindo a tradição paterna, filiou-se politicamente à corrente de Juraci Magalhães, 

um dos principais chefes políticos do estado desde a Revolução de 1930. Chegou a ser uma 

espécie de assistente e secretário particular de Juraci, a ponto de ter marcado sua presença em 

1954 na Assembleia Legislativa baiana, como redator de debates, pelos apartes não 

regimentais aos discursos dos deputados que eventualmente atacassem seu líder, na época 

senador da União Democrática Nacional (UDN) e presidente do diretório regional do Partido 

na Bahia.” 

        Pelas suas alianças político-partidárias, ACM garantiu a sua eleiçãoe em outubro de 1954 

para Deputado Estadual na legenda udenista (UDN). Designado em fevereiro de 1955, tornou-

se líder de sua bancada e presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. 

Muito ligado também ao governador Antônio Balbino de Carvalho Filho (1955-1959), do 

Partido Social Democrático (PSD), foi vice-líder de seu governo na Assembleia até o 

rompimento político deste com Juraci Magalhães, durante as articulações para a sucessão 

estadual, quando permaneceu ao lado de Juraci. 

                                                           
386

 Centro de Pesquisa Documental de História Contemporânea-CPDOC, Fundação Getúlio Vargas.   
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           Foi mentor de vários projetos enquanto deputado estadual, inclusive de ampliação de 

municípios da Bahia. Isso se deve a dois motivos: primeiro, para poder ter maior participação 

na partilha do quinhão do imposto de renda reservado pela Constituição de 1946 a essas 

unidades; segundo, para ampliar sua força política no estado e conseguintemente sua 

influência. Também apresentou vários projetos e apoiou iniciativas semelhantes dos demais 

deputados. Ao se encerrar a legislatura, em 1959, a Bahia contava com 30 novos municípios. 

Em 1966, no contexto do regime ditatorial no Brasil, Antonio Carlos Magalhães foi 

eleito prefeito biônico da capital baiana (Salvador). Nesta mesma data ACM licenciou-se do 

cargo de Deputado Federal, onde era filiado ao Partido Arena, ao ser convidado pelo 

governador Luís Viana Filho para assumir o cargo de prefeito,  entre os anos de 1967 a 1971. 

Em sua gestão, dedicou-se a reformas administrativas e urbanas, capacitando-se como 

candidato potencial ao governo do Estado, o que de fato ocorreu posteriormente.  

 Recomendado pelo presidente da República Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 

foi eleito governador pela Assembleia Legislativa em outubro do mesmo ano e tomou posse 

em março de 1971. Nesse período rompeu politicamente com Juraci Magalhães. 

Durante seu mandato, dedicou-se a obras públicas, como a construção da rodovia 

Ilhéus-Vitória da Conquista, do Centro Administrativo, da Estação Rodoviária de Salvador e 

do Centro Industrial de Aratu, além de ter prestado assistência financeira aos municípios. 

Obteve do Congresso Nacional autorização para contrair junto ao Banco Mundial um 

empréstimo de 20 milhões de dólares, destinado ao incremento de obras públicas. 

Suas articulações nem sempre obtiveram sucesso. Isto pode ser explicado quando 

ACM tentou fazer seu sucessor no cargo para governador da Bahia em 1974. Sabe-se que ele 

teria preparado uma lista tríplice com os nomes de Luís Sande, seu Secretário de Fazenda, 

Clériston Andrade, Prefeito de Salvador, e Roberto Santos, Presidente da Caixa Econômica 

Federal da Bahia, nessa ordem de preferência. Seus adversários na ocasião — Juraci 

Magalhães, Luís Viana Filho, Antônio Lomanto Júnior, Rui Santos e Wilson Lins — 

decidiram cerrar fileiras em torno de Roberto Santos. Antônio Carlos concentrou suas forças 

no apoio a Clériston Andrade, mas foi derrotado, pois a Assembleia Legislativa elegeu 

Roberto Santos. Em março de 1975 transmitiu o governo do estado ao novo governador, que 

se tornou seu principal adversário político na Bahia.    

           Sabe-se que a ascensão e a consolidação de ACM e do carlismo guardam estrita 

relação com o momento político ditatorial imposto pelos militares com o Golpe de 1964. A 

nova circunstância se caracteriza pelo funcionamento formal do sistema político, agora 

submetido realmente ao poder militar. ACM mantém privilegiados laços com esse novo pólo 
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de poder. Tais relacionamentos, já presentes antes das articulações do golpe, consolidam-se 

com a sua posição francamente favorável ao golpe e à ditadura. A ocupação de importantes 

cargos, graças ao relacionamento e escolha do poder militar. 

Dessa forma, favorecido com o regime militar e sua conjuntura política da época, 

centralizou, de forma quase que absoluta, a estrutura política baiana. Todas essas práticas, em 

sua maioria, eram através de atitudes, obras e principalmente em seus discursos fervorosos.  

 

Serei o único chefe da política do Estado. Os grupos que existem podem se sentir 

incomodados, porém o chefe de todos eles serei eu. Não darei verbas para obras 

suntuosas. Preparem suas receitas, cobrem seus impostos, para que possam fazer 

uma boa administração
387

. 

 

  Por esse motivo fica evidente que, através de seu discurso centralizador, ACM 

conseguiu controlar em sua grande maioria os grupos locais. 

             A partir dessa breve trajetória, consideramos que Antônio Carlos Magalhães construiu 

um império e uma hegemonia política, transformando-se em um mito na Bahia que, talvez, só 

encontre paralelo no incontrastável mando exercido pelos donos das capitanias hereditárias do 

Brasil colonial. Na Bahia, ACM indicou o candidato a governador de seu Partido em 1974. 

Na Assembleia Legislativa, entre seus 63 membros, comandava uma bancada de 39 

deputados, capaz de aprovar ou rejeitar qualquer projeto.  

A sua consolidação política, que extrapolou as fronteiras baianas, umbilicalmente 

vinculada à ditadura, é explicada na sua obra Política é paixão (MAGALHÃES, 1995): “O 

regime foi ditatorial, mas foi o povo que pediu a ditadura, na época. Isto é preciso que se diga. 

As coisas devem ser coladas nos devidos  termos, pois o regime de 1964 surgiu porque o povo 

quis. Assim como foi derrubado também pelo povo.” Desta maneira, percebe-se porque ACM 

garantiu muitos privilégios e a ocupação de importantes cargos. Graças ao relacionamento 

com as forças políticas vigentes e a escolha do poder militar, foi Prefeito de Salvador (1967-

1970), Governador do Estado da Bahia por duas vezes (1971-1975 e 1979-1983), entre outros 

cargos que ocupou. Foram elementos constitutivos que permitiram a formação e consolidação 

do carlismo, considerando as disputas e o afastamento de outras correntes (ou famílias) 

políticas baianas conservadoras, que também apoiavam a ditadura, como o vianismo, o 

juracisismo e Roberto Santos, sem que esse último tenha conseguido formar uma família 

política. Portanto, ao final da ditadura militar, a política baiana encontrava-se 
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majoritariamente dominada por ACM e pelo carlismo, que também apoiou a montagem do 

Partido da Arena. 

Além de seu poder político, que também se estende a cada metro quadrado do interior 

baiano, segundo Maurício Lima (2003), ACM “tinha aliados na administração de cerca de 380 

dos 417 municípios do Estado”. É reducionismo explicar a ascensão, o poder e o domínio de 

Antonio Carlos Magalhães apenas pelo ângulo de sua penetração no aparelho estatal e pelo 

modo autoritário, às vezes truculento, como se impõe. Dono de personalidade complexa, em 

que mistura altas doses de agressividade com outras tantas de generosidade, ACM também 

tinha um carisma espetacular. 

Com seu lado luminoso e seu lado sombrio, a gênese do estupendo poder de ACM na 

Bahia geralmente é toldada por duas mistificações. A primeira é que ele seria um resquício do 

domínio oligárquico, que existiu na Bahia por décadas. A segunda é que emergiu na política 

baiana – e, mais tarde, na política nacional – como um produto artificial, criado pela ditadura 

militar, a qual o senador apoiou do início ao fim. São visões simplistas. Embora aplique 

métodos rudimentares, ACM é um produto essencialmente urbano. Ao contrário do fenômeno 

do coronelismo, que suga benesses do Estado para exercer seu poder, ACM é o próprio 

Estado. Além disso, seu poder só ascendeu no período militar porque ACM representava, à 

época, a modernização da Bahia. "Foi ele quem, apesar dos métodos autoritários ou 

truculentos, destravou os obstáculos para que florescesse na Bahia uma economia de 

mercado", afirma Paulo Fábio Dantas Neto (2006), estudioso do fenômeno ACM, o professor 

completa: “Longe de ser um caso desviante ou esdrúxulo, ACM, na época do regime militar,  

foi a expressão do que a elite brasileira e baiana da época desejava – a modernização, ainda 

que autoritária e conservadora". E assim nasceu um rei nas terras da Bahia. 

A sigla ACM e a imagem pública a ela associada necessitam sistematicamente ser 

inscritas e reivindica mesmo um texto identitário, a baianidade, somente no qual parecem 

ganhar sentido. ACM, para o mal e para o bem, inclusive dele mesmo e de seus planos 

políticos, apresenta-se como, antes de tudo, um político que ama a Bahia, que a defende acima 

de qualquer coisa. A baianidade então se traduz, em uma primeira significação, como esse 

amor à Bahia. Mas ela não se limita a esse sentido semântico. Ela reivindica uma pertença e 

uma apropriação de signos do texto identitário da baianidade, um orgulho de ser e se afirmar 

baiano. Além disso, o texto configura uma via de acesso privilegiada à tradição, a uma 

ancestralidade assumida pelos baianos, a um mito de raiz, que encara a boa terra. Como 

nascedouro da pátria e da brasilidade. A Bahia aqui se reivindica, com orgulho, como um 

lugar de tradições, sejam elas de suas famílias e elites oligárquicas, sejam elas de seu povo, 
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sertanejo ou afro-descendente. Para assumir esse texto da baianidade, ACM e o carlismo se 

apossaram das cores da Bahia e de sua(s) bandeira(s), utilizadas continuadamente nas 

campanhas eleitorais do grupo. Mas não só se apropriaram das cores e da bandeira, mas dos 

signos da baianidade, oriundos da tradição afro-descencente. 
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Pai, político, guerrilheiro e subversivo: 

representações de Carlos Marighella 1964 -1969 
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Introdução 

 

O período da ditadura no Brasil foi uma época em que os movimentos sociais e as 

guerrilhas foram fundamentais para o declínio do Regime Militar implantado no nosso país a 

partir de 1964. Além disso, era uma época em que o mundo iniciava sua fase neoliberal e 

também uma época em que a esquerda mundial estava abalada pelo fim do “Socialismo”. 

Então, verificar como se posicionava os sujeitos históricos participantes desse segmento 

social de contestação, é fundamental para o que aqui é proposto, ou seja, perceber as 

representações de Marighella. Muitos foram os nomes que se destacaram durante a luta contra 

o regime autoritário que se instaurou no Brasil em 1964. Dentre eles está Carlos Marighela, 

um homem que perdeu a vida em nome do que acreditava. Assim, a premissa deste trabalho é 

tentar entender como foram criadas as representações sociais acerca deste que se tornou um 

“mito” na nossa sociedade. 

Na realização deste trabalho fizemos uma seleção das reportagens da revista VEJA do 

período (1964-1969), tendo como critério seletivo as matérias que enfatizavam a ALN e sua 

relação com Marighella.Verificaremos quais as opiniões emitidas nas reportagens. O 

posicionamento do próprio Marighella quando escreve seus documentos e uma análise das 

suas biografias. Assim, será possível uma análise comparada das três fontes, visando perceber 

as representações que cada um traz sobre o objeto estudado.  

Por se tratar de um trabalho inicial, poderemos alterar tantos as fontes como a 

metodologia usada para os fins científicos aqui propostos. Até por que processo histórico é 

dialético e passível a muitas mudanças de rumos. Assim,  

 

O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência humana, um 

componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade 

humana. O problema para os historiadores é analisar a natureza desse “sentido do 
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passado” na sociedade e localizar suas mudanças e transformações. 

(HOBSBAWM 1998:22). 

 

Partindo desse pressuposto, na tentativa de explicar a mudanças da sociedade a partir 

do passado, utilizaremos nesse trabalho as fontes disponíveis que darão vida a esse passado 

tendo como foco as representações de alguns personagens que contribuíram na construção do 

mesmo.  

 

O uso de biografias como fonte na pesquisa histórica 

 

 Com a reformulação dos estudos históricos a partir dos Annales houve uma grande 

ampliação das fontes históricas e suas metodologias, e numa dessas novas fontes se enquadra 

as biografias. Nesse sentido, 

 

o interesse pelo gênero biográfico não é só dos leitores que adoram saber da vida das 

grandes personalidades, mas também dos pesquisadores das ciências humanas e em 

particular os historiadores. Assim, nos últimos anos temos visto o interesse dos 

historiadores por trajetórias individuais, buscando reconstruir o interior dos 

personagens, suas aspirações, seus sentimentos, seus desejos. (...) Esta busca por 

biografias é um movimento percebível em diversas correntes recentes, tais como a nova 

história francesa, o grupo contemporâneo de historiadores britânicos de inspiração 

marxista, a micro história italiana, a nova história cultural norte americana, a 

historiografia alemã recente e ainda a historiografia brasileira atual. (PIOVESAN 

S/D p. 1).  

 

Partindo desse pressuposto, optamos por trabalhar com as biografias de Carlos 

Marighella, utilizando-as como uma das fontes na nossa pesquisa. Nesse novo panorama dos 

estudos históricos, a biografia surge na atualidade procurando focar indivíduos e suas 

trajetórias como parte de processos mais amplos como meio de conhecimento dos processos 

históricos e as transformações sociais, fornecendo informações que nos ajudarão a entender as 

relações existentes em um determinado período a partir da vida de alguém. 

Assim, o trabalho com biografias nos ajuda na recriação e representação de certas 

realidades históricas como, por exemplo, o que acontece no livro O retorno de Martin Guerre. 

 
Esta recriação também pode ser usada com o recurso para a narrativa historiográfica, 

como nos mostra Natalie Z. Davis narrando a trajetória de Martin Guerre e suas 

peripécias ao se passar por outra pessoa. Neste trabalho a autora mostra como o 

historiador pode proceder utilizando a imaginação sem deixar de lado a pesquisa em 

documentos, fazendo uma história de possibilidades. As possibilidades de invenção são 

restritas a um campo de possibilidades historicamente determinadas que não é 

ilimitado. (PIOVESAN S/D, p. 6). 
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 Enfatizar a história de vida de alguns indivíduos para representar o modo de vida de 

determinados grupos é algo muito complexo, mas não impossível.  

 

Acredita-se que as biografias ilustram formas típicas de comportamento e concentram 

todas as características do grupo; mesmo as desviantes mostram o que é estrutural e 

estatisticamente próprio ao grupo - elas permitem identificar as possibilidades latentes 

da cultura e deduzir “em negativo” o que seria mais frequente. (ALBERTI 2000, p. 3) 

 

Representações de Carlos Marighella 

 

Carlos Marighella foi um militante político desde o Estado Novo, em 1937. Sua 

atuação política se intensificou após o golpe militar de que instaurou a ditadura no Brasil em 

1964. Diante dessa nova conjuntura politica que vivia o Brasil, passou a atuar como 

combatente ao novo regime. Fundou, assim, a organização revolucionária de combate à 

ditadura Ação Libertadora Nacional (ALN). 

 
Marighella tornou-se militante do Partido Comunista aos dezoito anos. Viveu um 

século marcado pelo confronto socialismo e capitalismo, pelos fascismos e nazismo, 

a ditadura de Vargas, o stalinismo, a II Guerra Mundial, a vitória de Stalin sobre 

Hitler, a redemocratização do país no pós-45, os dilemas do PCB, a Guerra Fria, as 

lutas de libertação nacional no mundo, o governo Dutra, a Revolução Chinesa, o 

imperialismo norte-americano, a ofensiva do Tet, no Vietnã, os Anos JK, a 

Revolução Cubana, as lutas pelas reformas de base no governo Goulart, o golpe, o 

AI-5, as guerrilhas latino-americanas, a luta armada no Brasil. Fazer um perfil 

biográfico de Marighella é percorrer o século, acompanhar seus embates, suas 

realizações, às vezes grandiosas, às vezes miseráveis. Uma história de vida traçada 

no traço da história do século XX. (ROLLEMBERG, 2007, p. 01). 

 

Os movimentos de repressão eram tanto dos que combatiam o regime (organizações de 

esquerda) e os que o defendiam (militares). Para combater os movimentos sociais, os 

governos militares instauraram algumas leis que ficaram conhecidas como AI´s (Atos 

Institucionais). O mais importante e repressivo deles foi o AI-5 que tirava da população toda a 

liberdade de livre pensamento. 

No governo Costa e Silva a repressão foi ampliada, pois nele foi decretado o AI-5, o 

mais restritivo instrumento de concentração de poder. 

 

Assim, o Ato institucional nº 5 foi o amadurecimento de um processo que se iniciara 

muito antes, e não uma decorrência dos episódios de 1968, diferentemente do que 

sustenta a metáfora do “golpe dentro do golpe”, segundo o qual o AI-5 iniciou uma 

fase distinta da anterior (...). Portanto, é fundamental destacar que, se o anseio 

punitivo que caracterizava a linha dura não surgiu em 1968, como reação à opção 

da parte da esquerda pela chamada “luta armada”, de fato a partir do AI-5, as 

diversas instancias repressivas já existentes passaram a agir segundo o ethos da 
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comunidade de segurança e de informações ou com ela entraram em conflito. 

(FICO 2004, p. 34- 37). 

 

 

De fato, a História do Brasil entre 1964 e 1985 não se restringe à história da ditadura 

militar. Em relação ao problema da censura de diversões públicas, por exemplo, predominam, 

evidentemente, os conflitos entre setores mais conservadores da sociedade de então e questões 

referidas às mudanças comportamentais (como movimento hippie, a liberalização das práticas 

sexuais e as manifestações artístico-culturais das vanguardas). 

 

A censura, historicamente, se apresenta como um eficaz instrumento de controle 

social, do qual nem os regimes democráticos costumam abrir mão. Integrou o 

projeto político de diversos governos brasileiros, permitindo inclusive, que se fale 

em uma tradição censória brasileira, iniciada no período monárquico e ampliada 

no republicano, especialmente durante o Estado Novo. Na vigência de regimes 

autoritários, a sua vigência torna-se mais explícita, com o estabelecimento de um 

órgão específico para a sua atuação, a institucionalização da função do censor, 

funcionário publico especializado na análise da produção cultural, e a alteração da 

legislação censória vigente, além disso, a censura é transformada em uma das 

partes fundamentais do sistema repressivo, a responsável por impedir a circulação 

das ideias discordantes. A censura, institucionalizada pelo Regime Militar 

(1964/1985), teve todas essas características, foi politica, policial, e integrou esse 

fenômeno de longa duração no Brasil, que é a censura exercita pelo Estado. 

Fenômeno do qual, inclusive, o Estado militarizado aproveitou-se utilizando órgãos 

e leis censórias já existentes. (SILVA 2001, p. 11). 

 

 

Nesse contexto de repressão e censura onde surgiu a Ação Libertadora Nacional 

(ALN), Carlos Marighella torna-se o destaca, ficando conhecido como “o inimigo número um 

da ditadura”. Isso se dá pela sua atuação desde o PCB, e que se reafirma a partir de 1964. Em 

“A Crise Brasileira”, documento escrito em 1966, Marighella faz uma análise da crise 

instaurada na economia brasileira onde este afirma que “(...) a única resistência de massas 

organizada contra o golpe foi a greve geral, mesmo assim sem condições de prosseguir, em 

virtude do despreparo geral. (p.49)388. Nesse sentido, percebemos o despreparo dos 

movimentos sociais e sindicais diante do panorama político que vivia o país, com a 

interrupção do processo de desenvolvimento do movimento sindical com prisões, intervenção 

e até extinção de sindicatos. 

Para Gorender (1987)389 a crise brasileira, apesar de ser um dos principais escritos de 

Marighella, ainda não se confugiraria como militarismo: “(...) a crise brasileira é um esboço 
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de proposta de luta de guerrilhas acopladas ao movimento camponês. (...)”(GORENDER, 

1987, p. 95).   

Dentro de uma sociedade, várias são as representações criadas sobre um mesmo 

acontecimento ou mesmo sobre uma pessoa. Nesse sentido, entendemos representação na 

ótica de Chartier (1990) quando ele lança mão para designar o modo pelo qual em “diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler” por 

diferentes grupos sociais (CHARTIER, 1990, p.16). 

Assim foram criadas as múltiplas representações sobre Marighella, cada uma dentro de um 

contexto e de acordo com as vivências sociais de cada receptor da informação veiculada sobre 

ele. 

Dentro do seio familiar, percebemos uma pessoa extremamente solidária e preocupada com o 

bem estar da sua família e da sociedade como um todo. 

 
Em toda sua vida foi absolutamente solidário com os outros. Você vê, um homem 

com o talento que ele tinha, inteligentíssimo, fazia prosa em versos, ficou conhecido 

como estudante rebelde, inteligentíssimo, criativo, crítico. Com essas características 

ele poderia ter sido um tremendo engenheiro, já que fez engenharia até o terceiro 

ano. (...) A luta dele para transformar a sociedade, não era para transformar a vida 

dele, individualmente, era para transformar a vida do povo, do país onde ele tinha 

nascido, onde vivia, onde tinha estudado, onde ele tentou ajudar a transformar uma 

sociedade que considerava injusta, cruel e desumana. (SILVA JUNIOR, 2009, p. 

179). Depoimento de Clara Chaff. 

 

Este é o Marighella que sonhava com uma sociedade justa e igualitária pela qual deu a própria 

vida. Para além desse homem que sonhava em transformar a sociedade em um lugar mais 

livre, também temos aquele que foi divulgado pela mídia. 

 

Carlos Marighella (...) encabeça uma lista de cinquenta terroristas procurados em 

todo país nos últimos meses. Na semana passada, todos os departamentos estaduais 

da polícia federal foram novamente alertados e solicitados a colaborar na caçada. 

Para Marighella foi renomada a recomendação: deve ser capturado vivo ou morto. 

(...). (VEJA, Ed. 60, 20/10/69, p. 40). 

 

Percebemos aqui um contraste e a criação de duas imagens totalmente diferentes sobre a 

mesma pessoa, o que nos leva a pensar sobre as representações sociais e como elas são 

construídas. Temos um homem extremamente preocupado com o seu mundo, em criar uma 

sociedade onde todos pudessem ter os mesmos direitos e um outro que não passa de um 

bandido procurado, desses que encabeça a linha dos mais procurados, vivo ou morto. 

Ainda na revista VEJA, notamos um tom de sarcasmo e ironia em uma das suas reportagens, 

onde Carlos Marighela é tratado como ladrão e corrupto, pois, segundo a revista, não se sabia 



632 

 

qual o real destino que ela daria ao dinheiro arrecado nos assaltos aos bancos. Percebemos 

uma tentativa de manipulação dos fatos, pois como vemos nos documentos de sua autoria, a 

principal preocupação de Marighella seria dar fim ao regime militar e devolver a sociedade ao 

povo. Como exposto aabaixo no trecho da revista, Marighella é tratado como personagem de 

uma novela onde o mesmo é o vilão. 

Nessa novela não falta bom dinheiro: o total dos rendimentos de assaltos a bancos 

sem solução já alcançou mais de 1 milhão de cruzeiros novos. Não estão ausentes 

também especulações sobre o que o vilão vai fazer com o dinheiro. Ao ser 

apresentado à imprensa, depois de mostrar partes de seu corpo para provar que 

não tinha sido torturado, Paulo César - de dezenove anos, antes apontado como 

segundarista da Faculdade Nacional de Direito e depois como aluno de um 

cursinho preparatório aos vestibulares de Medicina - afirmou: "Marighela disse 

que o dinheiro era para o movimento, mas não posso garantir que ele não vá usá-lo 

para outras coisas". (VEJA Ed. 11, p. 16, 20/ 11/1968). 

 

Na análise dos documentos de sua autoria encontramos um homem totalmente contrário ao 

que a revista pregava. Percebemos um homem extremamente preocupado com a condição 

social do povo brasileiro, em todas as suas vertentes, o que é evidenciado como no documento 

abaixo que foi direcionando ao povo brasileiro em 1968. 

 

De algum lugar do Brasil me dirijo à opinião pública, especialmente aos operários, 

agricultores pobres, estudantes, professores, jornalistas e intelectuais, padres e 

bispos, aos jovens e à mulher brasileira. 

Os militares tomaram o poder pela violência em 1964 e foram eles mesmos que 

abriram o caminho à subversão. Não se podem queixar nem ficar assombrados de 

que os patriotas trabalhem para desalojá-los dos postos de mando que usurparam 

descaradamente. 

Afinal, que classe de ordem querem preservar os "gorilas"? Os assassinatos de 

estudantes na praça pública? Os fuzilamentos do "Esquadrão da Morte"? As 

torturas e espancamentos no DOPS e nos quartéis militares? (Carta ao povo 

brasileiro. In: Escritos de Carlos Marighella, 1979. P. 139).  

 

Diante do que foi exposto, cabe-nos questionar como foram criadas estas várias faces de um 

mesmo homem. Para os de sua convivência era sempre prestativo, terno, sempre disposto a 

ajudar seja quem fosse, como percebemos no depoimento de Gertel: 

 
Marighella era um homem a quem os companheiros levavam os problemas 

domésticos. Você via Marighella conversando, às vezes, com um companheiro, com 

um camponês, um ferroviário, um ex-cabo, um ex-marinheiro, cuidando dos 

problemas particularíssimos, ele ouvia, provavelmente aconselhava, era muito 

ouvido por todos. (SILVA JUNIOR, 2009 p. 70). 
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Nesse pequeno texto percebemos vários olhares sobre uma mesma pessoa, sobre um 

mesmo fato, ou seja, Marighella foi um homem de seu tempo, certamente que apresenta as 

várias contradições que são inerentes aos sujeitos em seu processo histórico. O momento não 

é de redenção ou crucificação, mas de apesentar os diversos olhares sobre um mesmo fato, a 

partir da perspectiva de quem o apresenta. 

 

 

Considerações finais 

 

Carlos Marighella está longe de ser o representante do povo brasileiro durante a 

ditadura. Foi um homem que lutou contra um sistema econômico de exclusão e exploração. 

Almejava um sistema socialista, sonho que com a ditadura ficou impossível de realizar. 

 As imagens de terrorista, subversivo, inimigo, traidor, etc. foram assimiladas por 

grande parte da sociedade deixando no esquecimento o lado herói, justiceiro, libertador dos 

oprimidos. O que aconteceu com Marighella não é diferente de hoje, onde muitos dos heróis 

que possuímos estão fardados ou estão aclamados nos estádios de futebol lotados. Este que 

deu a vida pelo que acreditava, por muito tempo foi esquecido pela sociedade, ficou ausente 

da memória e da história do povo brasileiro. Como afirma Rollemberg (2007),  

 

As memórias construídas – à esquerda e à direita – não servem à história. E, 

provavelmente, uma e outra sejam desconhecidas do povo brasileiro. Homens sós, 

nas suas vidas, nas suas mortes e assim permanecem nas memórias que os isolam 

da história. 

 

Assim, temos um homem que viveu por muito tempo como clandestino, sendo um dos 

mais procurados do país e, por ter escolhido essa vida de lutas por um mundo no qual 

acreditava, passou os últimos dias de sua vida fugindo. Por lutar pelos seus ideias, por desejar 

uma sociedade livre, morreu sozinho em uma rua escura na Alameda Casa Branca em São 

Paulo. 
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Intelectuais e discursos sobre trajetórias de populações negras no contexto das 

comemorações dos 400 anos de fundação da cidade do Salvador 

                                                                

ANTONIO COSME LIMA DA SILVA 

 

Em janeiro de 1949, quando Salvador estava prestes a completar 400 anos de sua 

fundação por Tomé de Souza, em 1549, o jornal Diário de Notícias anunciava: “A Bahia 

Volta-se Sobre o seu Passado — 1949 é o ano do IV Centenário da Fundação da Cidade de 

Salvador”.  Ainda, segundo o periódico, naquele ano a Bahia cultuaria “[...] a memória dos 

seus grandes homens e os feitos da própria civilização que ela doou ao Brasil, com toda a 

riqueza das suas tradições e das suas glórias” (Diário de Notícias, 1949: 3). 

 Se, por um lado, é verdade que os baianos tinham como objetivo exaltar as glórias, as 

riquezas e as tradições do passado, por outro, analisando a manchete do Diário de Notícias do 

ponto de vista historiográfico, podemos concluir que a real intenção de parte dos baianos era 

tentar manter vivo um passado que em todos despertava lembranças; preservar uma memória, 

reviver um passado glorioso, a fim de enfrentar a dura e cruel realidade vivida naquele 

presente.   

A velha Cidade da Bahia, conforme também se referiam a Salvador na época das 

comemorações, que no passado se constituiu como a mais importante cidade do Império 

Português depois de Lisboa, que foi “o berço da nacionalidade brasileira” e capital da Colônia 

até 1763, no final da década de 1940, quando estava prestes a completar quatrocentos anos de 

fundação, já havia perdido boa parte da sua importância econômica e prestígio político no 

cenário nacional. 

A perda de prestigio, sobretudo político, acentuou-se após 1930, período conturbado 

da política nacional e baiana que em pouco mais de um ano o estado teve cinco governadores, 

suas principais lideranças políticas foram afastadas do poder e, em seguida, viram designado 
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interventor do Estado “o tenente cearense” Juracy Montenegro de Magalhães, também 

denominado por seus opositores de “o interventor-forasteiro”, apelidos que lhe foram 

atribuídos por se tratar de um jovem militar cearense de apenas 26 anos, designado interventor 

e, posteriormente, nomeado governador da Bahia, no período de 1931 a 1937. 

Somado às questões da perda de prestígio, a velha cidade Bahia, que parecia refém de 

um passado que também não podia ser perdido, convivia com altas taxas de analfabetismo, 

mortalidade infantil, desemprego, escassez de certos gêneros alimentícios, carestia, 

mendicância, péssima qualidade de vida de seu povo, além de doenças como a tuberculose, 

que aterrorizava a população. (MANGABEIRA, 1951: 7-11) 

Se comparada a algumas cidades do Sul e do Sudeste do Brasil, por exemplo, 

enquanto São Paulo enriquecia-se com orgulho, conforme escreveu Kátia Mattoso, “[...] 

Salvador gritava sua decadência. Faltavam, à cidade, prédios modernos e imponentes; os 

bondes circulavam por ruas e avenidas estreitas, onde poucos automóveis se viam.” 

(MATTOSO, 1992: 9-10)  

Se durante as comemorações a tônica era reverenciar o passado, foi com esse intuito 

que o então governador Otávio Mangabeira nomeou o historiador Wanderley de Araújo 

Pinho, em 1947, para ser o prefeito que iria comandar “[...] os cortejos, os congressos, as 

exposições, as festas cívicas, que fizeram da Bahia, no ano sagrado de 1949, a Meca do 

Brasil.” (MANGABEIRA, 1951: 42). 

Wanderley Pinho era considerado por alguns como o último dos fidalgos descendentes 

de gerações e gerações de senhores de engenho, mas por outros, como um dos historiadores 

mais criteriosos da sua época. Autor dos clássicos Salões e damas do Segundo Reinado 

(PINHO, 1942) e História de um engenho do Recôncavo, (PINHO, 1946) este último, 

considerado por Kátia Mattoso como a melhor monografia brasileira sobre a vida econômica e 

social de uma plantação açucareira. (MATTOSO, 1992: 27). 

A nomeação de um historiador para cuidar da administração da cidade, no momento 

em que Salvador completaria 400 anos de fundação, e a sua posterior designação para presidir 

a Comissão Organizadora e as sessões do Primeiro Congresso de História da Bahia, ajuda-nos 

a compreender o importante papel reservado à história nos festejos de 1949.  

O Primeiro Congresso de História da Bahia foi organizado a fim de se constituir no 

maior acontecimento das comemorações e para assinalar o início de uma nova fase de 

incentivo aos estudos históricos, conforme reclame dos meios intelectuais baianos. (IGHB, 

1955: V.1: 11). 
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Nesta comunicação, analiso como as populações negras foram apresentadas ou 

representadas nos discursos dos intelectuais no contexto das comemorações do Quarto 

Centenário de fundação da Cidade do Salvador e, em particular, nas teses que foram 

apresentadas no Primeiro Congresso de História da Bahia. No entanto, os discursos, aqui, não 

devem ser vistos como meros enunciados ou opiniões isoladas dos respectivos autores dos 

textos selecionados. O autor, conforme sugere Michel Foucault, será enfocado, não como o 

indivíduo que fala, o indivíduo que pronunciou ou escreveu um texto, mas como alguém que 

detém o poder, a autoridade da fala e está respaldado a enunciá-la de um determinado local. 

(FOUCAULT, 2004).  

No caso particular do Primeiro Congresso de História da Bahia, o local de onde esses 

discursos eram proferidos era o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Instituição 

fundada em 1894 e local que congregava a elite intelectual baiana, sobretudo numa época em 

que o ensino universitário praticamente inexistia na Bahia, motivo pelo qual o IGHB estava, 

por assim dizer, autorizado a produzir um saber histórico quase que incontestável. 

 Os trabalhos inscritos no referido Congresso, também denominados de Teses Oficiais 

do Primeiro Congresso de História da Bahia versaram exclusivamente sobre a História da 

Bahia de 1549 a 1900, abrangendo um período da história baiana que compreendeu desde a 

chegada de Tomé de Souza até o final do império; e foram submetidas a uma das nove 

comissões/seções temáticas à qual estava vinculada: 1) história geral; (2) história política e 

administrativa; (3) história econômica e social; (4) história religiosa da Bahia; (5) letras e 

artes; (6) geografia histórica, cartografia e iconografia; (7) etnologia; (8) biografia e (9) 

bibliografia. (IGHB, 1955: 11-14). 

Nesta comunicação abro uma interlocução com os intelectuais que apresentaram suas 

teses no Primeiro Congresso de História da Bahia, visando compreender como apresentaram 

ou representaram as populações negras em seus respectivos trabalhos. Somado a isso, também 

analiso suas concepções historiográficas, tentando identificar se existiram sistemas 

interpretativos, tanto no método, como no objeto de seus estudos, que em certa medida se 

revelaram inovadores na, até então, incipiente historiografia baiana.
390

  

No Primeiro Congresso de História da Bahia foram apresentadas 118 teses. Consegui 

localizar e consultar 86 e, desse universo, selecionei seis, tendo em vista que, nas demais, a 
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 Durante as comemorações também foram publicados diversos artigos em jornais e revistas da cidade, além de 

editadas algumas publicações que faziam parte do projeto “Evolução Histórica da Cidade do Salvador”, cujo 

objetivo era a publicação de dez monografias, no ano de 1949, as quais, no conjunto, abordariam os ciclos sócio-

evolutivos da cidade. Em minha dissertação também analiso, além dos jornais, as monografias que foram 

publicadas. 



639 

 

omissão ou subestimação da participação das populações negras no processo civilizatório 

baiano se constituiu regra. 

Das seis selecionadas, em quatro delas as populações negras foram abordadas a partir 

de uma visão ideológica em que, embora seus autores reconhecessem a violência da 

escravidão, por exemplo, contraditoriamente destacavam as qualidades supostamente 

humanitárias dos proprietários de escravizados.
391

 As populações negras, nessa perspectiva, 

foram abordadas com fins a justificar a já internacionalmente propalada democracia racial 

brasileira. 

De forma geral, os estudiosos que se lançaram ao campo da escrita da História no 

contexto das comemorações do Quarto Centenário de fundação da Cidade de Salvador, com 

raras exceções a identificaram com o mero acontecimento, diante de uma visão historiográfica 

na qual, memória histórica e ideologia andaram juntas. 

Ainda sobre a concepção de história que prevaleceu no Primeiro Congresso de 

História da Bahia, também não é de se estranhar que, em uma reunião que congregou a elite 

intelectual e econômica de uma época, como no caso do referido Congresso, o conjunto das 

obras apresentadas não estivesse de acordo com seus interesses. Do mesmo modo, porque há 

muito sabemos da tradição positivista da nossa história que mesmo com o surgimento de 

obras que inovaram no método, contudo, seus autores optaram por sistema interpretativo que 

não rompiam com as ideologias dominantes. 

Quanto às exceções a que me referi, duas teses inovaram tanto no método como no 

objeto de estudo. Foram elas, O escravo na legislação tributária da província da Bahia, de 

Walfrido Moraes, e Relação da África Portuguesa com a Bahia, do congressista português 

Luis Silveira, trabalhos com os quais, a partir de agora, passo a estabelecer uma interlocução.  

 

A História da África para o conhecimento do passado baiano 

 

Alguns trabalhos apresentados no Primeiro Congresso de História da Bahia tiveram 

como centro das suas respectivas abordagens a preocupação com o documento histórico, com 

a pesquisa e com a eleição de novos temas de estudos. A maioria desses trabalhos foi 
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 As quatro teses que me levaram a essa conclusão foram: ARAÚJO, Oséas Moreira de.  Notícias sobre a 

Polícia Militar da Bahia no século XIX.  Bahia: imprensa Oficial, 1949; CERQUEIRA, Carlos Valeriano de. 

História da cultura da cana na Bahia. In: Anais do Primeiro Congresso de História da Bahia. 4.v. Salvador: 

Manu/Beneditina, 1950:268-336; MARINO, Frei Gregório de S. Os Capuchinhos na Bahia. In: Anais do 

Primeiro Congresso de História da Bahia. 4. v. Salvador, 1950: 509-586 e VINHAÉS, Nathalia Gomes da 

Costa de.  O Açúcar, O Fumo e O Cacau Como Principais Fatores Econômicos da Bahia. Anais do Primeiro 

Congresso de História da Bahia. 4. v. Salvador, 1950.241-262. 
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apresentado pela delegação de Portugal e publicada no segundo volume dos Anais do 

Primeiro Congresso de História da Bahia.   

 

Esse foi um dos propósitos de Relação da África Portuguesa com a Bahia ou Plano 

dum trabalho e apresentação dos primeiros elementos, tese apresentada pelo congressista 

português e antigo diretor da Biblioteca de Évora, Luis Silveira. 

Em sua tese, Luis Silveira esboça a sua preocupação relativa ao fato de que 

pesquisadores baianos tenham acesso a documentos referentes ao Brasil e à Bahia, sob a 

rubrica África, os quais se encontravam dispersos em arquivos portugueses. 

Embora reconheça que pesquisadores brasileiros já estudavam a África, porém à base 

de observações feitas no Brasil, diz ser importante inverter esses estudos, ou seja, que as 

populações africanas sejam estudadas a partir de seu local de origem e, para isso, conclama 

que o Primeiro Congresso de História da Bahia estude uma solução para que pesquisadores 

baianos possam visitar não só os arquivos portugueses, como também a própria África, 

sobretudo a chamada África portuguesa. (SILVEIRA, 1950: 390) 

O autor de Relação da África Portuguesa com a Bahia, demonstrando amplo 

conhecimento das relações envolvendo os dois lados do Atlântico, até porque tinha acesso a 

fontes ainda pouco estudadas, antecipou uma discussão fundamental para se conhecer a 

história da África e a própria história do Brasil, principalmente uma história das populações 

negras no Brasil, levando em conta o seu passado no processo civilizatório africano e não 

apenas como populações escravizadas nas Américas, como geralmente é comum nessas 

abordagens.  

Em sua tese, Luis Silveira informa:  

 
A história da África portuguesa projeta-se, porém, na Bahia por uma rede múltipla 

de ligações econômicas, políticas, estratégicas, e étnicas, de tal modo que a história 

que eu um dia gostaria de escrever se chamaria “Relações da África Portuguesa 

com a Bahia”, ou ainda, “Contribuição da África Portuguesa para o 

desenvolvimento da Bahia”, entendendo por êste título não propriamente um louvor 

aos portugueses, mas com a serena observação a que o espírito cientifico obriga, e 

com entusiasmo, mas sem paixão, um relato tão seguro quanto possível de como o 

admirável espírito de unidade que presidiu à expansão portuguesa, possibilitou com 

massas humanas de origens diversas, com interesses agrícolas por vêzes 

concorrentes e com a separação enorme do Atlântico, fazer que a África por nós 

ocupada constituísse com o Brasil (Estado por assim dizer em potência desde os 

primeiros estabelecimentos) um todo que se interajudava, e especialmente o 

progresso da terra grande [que] foi, e é, a Bahia. (SILVEIRA, 1950: 390). 

 

Assim, após expor seu plano e seu método de análise das fontes, comentou sobre a 

importância de se conhecer o passado africano: 
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E exposto a idéia fundamental do trabalho que trago entre mãos, direi o método que 

estou seguindo, e é este: começar metodicamente por explorar os núcleos de 

manuscritos, e depois os de impressos, de cada uma das bibliotecas portugueses, 

relacionando e copiando todos os documentos africanos de Portugal que sirvam 

direta ou indiretamente, para melhor compreensão do passado bahiano. 

(SILVEIRA, 1950: 392). 

 

Destarte, para melhor compreender esse passado, e preocupado com os documentos 

importantes para a história da Bahia os quais, segundo ele, “[...] só episodicamente os 

investigadores brasileiros e portugueses têm lançado os olhos [...]“ (SILVEIRA, 1950: 389) 

esboça o seu desejo de um dia escrever uma história das relações entre a África portuguesa e a 

Bahia, por isso o subtítulo da sua tese, Plano dum trabalho e apresentação dos primeiros 

elementos.  

Ainda que seu plano de trabalho necessite de uma crítica na justificativa, por se referir 

a ligações étnicas e inter-ajuda entre Bahia e Portugal, sem pontuar que tais processos 

ocorreram através da violência da escravidão, tanto em Portugal como na Bahia, do ponto de 

vista historiográfico a proposta de Silveira abriu novas perspectivas no campo da pesquisa e, 

assim, sua tese revelou-se inovadora no conjunto dos trabalhos apresentados no Primeiro 

Congresso de História da Bahia.  

Trata-se de trabalho criterioso no qual apresenta oito cópias de documentos que estão 

arquivados na Biblioteca de Évora sob os Códices CXVI/2-10; 15, ou seja, no “Livro de 

Registros de Regimentos, Provisões e Ordens do Governo da Ilha de Cabo Verde”, 

produzidos entre os séculos XVII e XVIII. Os documentos, além de fornecerem informações 

sobre a regulamentação, comércio e tráfico de escravizados, permitem que o pesquisador, 

mesmo valendo-se de fontes que revelam profundo etnocentrismo, no entanto, se lidos nas 

“entrelinhas”, observando-se o contexto histórico no qual foram produzidos, revelam-se 

preciosos para a compreensão de muitas culturas africanas no seu próprio local de origem, 

assim como o olhar que os estrangeiros lançaram sob esses povos. 

Em dois dos oito documentos apresentados por Luis Silveira, intitulados: “Pratica para 

baptizar os Adultos // do Gentio dos Reynos de Angola”, e “Ritos gentílicos e superstiçõens, 

que observão os negros do gentio deste Reyno de Angola desde o seo nascimento. Athe à 

morte” – e que para o congressista português, “Da leitura cuidadosa desses dois documentos, 

principalmente do segundo [...] os estudiosos bahianos colham elementos para a análise de 

costumes, tradições e usanças dos negros na Bahia.” (SILVEIRA, 1950: 393).  

De fato, como alertou o criterioso investigador, convém fazer-se leitura cuidadosa dos 

documentos e submetê-los a uma crítica, a fim de evitar a reprodução dos etnocentrismos e 
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anacronismos.  Com essas observações o autor de Relação da África Portuguesa com a 

Bahia, além de demonstrar a sua preocupação com a pesquisa histórica, também apresenta 

novos elementos de estudos para a compreensão do passado baiano. Seu trabalho, dentre os 

analisados, revelou-se um dos mais criteriosos apresentados no Primeiro Congresso de 

História da Bahia. 

 

A Dita dos escravos libertos e a Meia Siza dos escravos ladinos  

 

Uma das características da escravidão no Brasil é que esse sistema foi o sustentáculo 

das economias colonial e imperial brasileiras. A escravidão, no Brasil, foi um 

empreendimento que contou com a participação do capital privado, com o aval da igreja e 

regulamentação e controle do Estado. Com efeito, traficantes, comerciantes, proprietários de 

engenhos, a igreja e o próprio Estado, obtiveram volumosos lucros com a exploração do 

comércio e mão de obra das populações negras, durante os 358 anos em que vigeu essa prática 

que vitimou milhões de seres humanos.   

Embora saibamos que do ponto de vista jurídico, o Estado brasileiro tenha se 

constituído entre 1822 e 1824, quando da sua independência política e elaboração da sua 

primeira constituição, porém, isso não impediu que desde o início do século XVI, direta ou 

indiretamente, o Estado, seja sob a tutela de Portugal ou o Brasil independente, sempre 

tributasse as transações comerciais envolvendo escravizados ou, posteriormente, até as 

atividades profissionais exercidas por libertos.  

A tributação sobre o comércio de escravizados e sobre as suas próprias atividades 

profissionais e a importância dessa arrecadação para as finanças do Estado, era um tema sobre 

o qual não se tinha notícias nos estudos sobre a historiografia da escravidão no Brasil, pelo 

menos até 1949, ano da realização do Primeiro Congresso de História da Bahia. 

Foi naquela oportunidade que o então jovem jornalista e professor de história, 

Walfrido Moraes (1916-2004), apresentou a tese O Escravo na legislação tributária da 

província da Bahia,
 
na qual, além de traçar um panorama da história do Direito Fiscal 

brasileiro e sua relação com o escravismo, também fez um balanço das Leis Orçamentárias da 

Província da Bahia, entre 1836 e 1949. 

Com esse objetivo, analisou a Lei nº 38, de 15 de abril de 1836, decretada pela 

Assembleia Legislativa Provincial, que em cinco dos seus vinte e dois artigos, na parte 

referente às suas receitas, tratou sobre a cobrança de tributos envolvendo o comércio de 
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escravizados e sobre as suas próprias atividades profissionais, como no caso da cobrança da 

Dita dos escravos libertos, tributo que era cobrado ao indivíduo,  

 

[...] mal afeito, ainda, à luz radiosa da liberdade e do direito sôbre si mesmo, 

atordoado pelo encanto natural de seus atos depois de tanto tempo de submissão, 

encontrar o fisco a lhe exigir o tributo pelo simples fato de estar habitando numa 

terra adubada com o seu próprio suor, mas, que, onde tudo lhe era adverso e para 

onde viera contra todos os seus desejos! (MORAES, 1950: 199). 

 

Na introdução da tese apresentada, além de ressaltar o ineditismo do tema que iria 

tratar e de admitir possíveis imperfeições em virtude da exiguidade do tempo para concluir 

suas pesquisas, enfatizou que restava o conforto, por sua narrativa ser profundamente sincera, 

para em seguida elencar uma série de tributos cobrados pelo Estado com o comércio de 

escravizados.   

Nunca se havia escrito, em verdade, a respeito de impostos incidentes sôbre as sizas 

dos escravos ladinos; sôbre os impostos de exportação de escravos; sôbre os selos 

proporcionais dos seus passaportes; sôbre as atividades profissionais dos escravos 

libertos! Nunca se havia apresentado a estatística de arrecadação desses tributos, 

nem mencionado a sua importância nas finanças da Província. 

É isso, pois, que o autor se propõe a realisar nas páginas que seguem, como pálida 

contribuição à história da Bahia. (MORAES, 1950: 183). 

 

 

Quanto ao ineditismo do tema, algo que não temos como afirmar, categoricamente, e a 

modéstia do autor, quanto à sua “pálida contribuição à história da Bahia”, conforme afirmou, 

diferente disso, seus estudos abriram novas perspectivas para o campo da historiografia e 

talvez pesquisadores da sociedade coeva não o tenham feito em razão de o tema escravidão 

despertar pouco interesse aos estudiosos da época. Da mesma forma, talvez pela ausência de 

documentação, haja vista que fez alusão à queima dos documentos referentes à escravidão 

pelo então ministro Ruy Barbosa no início da República (MORAES, 1950: 182) 
392

   

No que se refere à ausência de personalidade jurídica do escravizado e a atuação do 

fisco, Walfrido Moraes apresenta as seguintes considerações:  

 
Ora se o escravo não tinha personalidade jurídica; se era considerado, apenas, 

como uma coisa, uma propriedade, um semovente, admitamos como justas as 

tributações impostas pelo Estado sôbre os direitos que o senhor exercia sôbre ele, e 

sobre as operações de compra e venda de que era objeto. Taxar-lhe, porém as 

atividades, e, até, o motivo de ser ladino – conforme estudaremos adiante em face 

da rubrica neste sentido – era uma coisa estarrecedora (MORAES, 1950: 191).  
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 Sobre as fontes e os arquivos baianos, posteriormente, Kátia Mattoso, contemporânea de Moraes, fez um 

minucioso balanço sobre a ausência de documentação e de estrutura para a pesquisa na Bahia à época. Ver: 

MATTOSO, 1992: 28-30). 
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No argumento exposto na tese apresentada por Moraes, percebe-se a sua perplexidade 

quando se refere à personalidade jurídica do escravizado, embora não questione tal 

coisificação, fato compreensível em virtude do contexto historiográfico em que estava 

inserido e também porque, conforme fez questão de anunciar, o foco da sua abordagem se 

resumia a enxergar o escravizado como mera mercadoria, como vimos, fato que visivelmente 

não consegue limitar-se, indo, porém, além da sua perspectiva inicial. 

Continuando a sua análise, ao se referir sobre o artigo 6º da Lei nº 38/1836 que tratava 

da cobrança da Meia siza dos escravos ladinos, Walfrido Moraes nos proporciona uma 

interessante reflexão: 

Na conceituação de vernaculistas eminentes, o termo ladino tem sentido de 

inteligente, atilado, esperto. E, os nossos legisladores de 1836, por certo, não 

pensavam de outra maneira.  Não davam interpretação diversa do vocábulo. 

Em se tratando, porém, de escravo, ser ladino era motivo de tributação. Um negro 

não tinha direito de ser inteligente, de se destacar pelo espírito ou pela lógica, pela 

vivacidade ou pela educação, pela cultura ou atividades profissionais, sem que, o 

fisco, não fôsse ao seu encontro, ou ao encontro de seu senhor, do seu proprietário, 

do seu dono, reclamando o imposto devido. É o que se evidencia do § 6º do 

Decreto-lei nº 38, de 15 de abril de 1836! 

Êsse simples dispositivo de lei reúne, porém, uma grande, uma imensa lição: o 

talento, o valor pessoal do individuo, mesmo nas classes relegadas à humilhante 

condição de cativeiro sempre tiveram o seu destaque. Em meio da massa sofredora 

das senzalas, é espantoso o fato de como o govêrno daquela época, sem 

aparelhagem fiscal eficiente, conseguia identificar um escravo ladino para lhe 

impor a obrigação de meia siza anual sôbre o seu valor intrínseco, tão somente por 

considerá-lo ladino. 

O certo é que, essa condição, do negro, até o século XVIII, foi motivo de fonte de 

receita para os cofres públicos da Província da Bahia. (MORAES, 1950: 193). 

 

Aqui, temos a oportunidade de fazer novas inferências e interpretações sobre as 

observações de Moraes.  A meu ver, o autor de O escravo na legislação tributária da 

Província da Bahia, embora sem a devida pretensão, coloca em discussão não apenas o fato 

de o escravizado, na condição de ladino, ser alvo da ação do Estado que buscava tributá-lo ou 

tributar até as suas atividades profissionais. A discussão subjacente gira em torno da “ficção 

jurídica” que insistia em tratá-lo como simples mercadoria, no entanto, quando vantajoso, o 

Estado atribuía-lhe a condição de pessoa, ou seja, o escravizado perdia a condição de mera 

mercadoria e passava à de ser humano, pelo menos até quando essa condição gerava receitas 

para os cofres públicos.  

Em resumo, na sua abordagem, Walfrido Moraes não questiona o processo de 

desumanização vivenciado pelos escravizados. Não era esse o seu propósito, mas sim 

questionar a ação do Estado em tributar até as atividades profissionais dos escravizados, 

postura essa, ao que tudo indica, inovadora na historiografia da escravidão no Brasil. 
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As influências de Gilberto Freyre são nítidas em sua abordagem historiográfica, como 

nas dos demais estudiosos da sua época, sobretudo quando aborda a família escravocrata 

dominante e a sua relação com os escravizados. Todavia, as suas conclusões estão longe 

daquela romanceada e adocicada envolvendo senhores e escravizados, conforme propôs o 

sociólogo pernambucano. (MORAES, 1950: 186-187). 

A tese apresentada por Walfrido Moraes, assim como Relação da África portuguesa 

com a Bahia, apresentada por Luis Silveira, também se constituiu exceção ante a visão 

historiográfica que prevaleceu no Primeiro Congresso de História da Bahia, isso porque, além 

de abrir novas possibilidades para os estudos sobre escravidão no Brasil, pode fornecer novos 

elementos para os estudiosos da atualidade que pesquisam sobre as relações envolvendo o 

Estado brasileiro e as populações negras durante o nosso processo histórico.   

O autor de O escravo na legislação tributária da província da Bahia, em certa 

medida, demonstrou a relação que o Estado estabeleceu com as populações negras, sobretudo 

quando da cobrança das ditas, sizas e as meias sizas, impostos os quais incidiam sobre o 

comércio de escravizados e sobre as próprias atividades profissionais destes. Enfim, Walfrido 

Moraes conseguiu demonstrar a importância da arrecadação desses tributos para as finanças 

da Província da Bahia, no momento em que fez um balanço das Leis Orçamentárias entre 

1836 e 1949. 

Das teses selecionadas e analisadas que foram apresentadas no Congresso, O escravo 

na legislação tributária da Província da Bahia foi uma das poucas em que seu autor inovou 

no seu objeto de estudo, além de expor de forma não estereotipada a participação das 

populações negras no processo civilizatório brasileiro. 

Por fim, ao confrontar as considerações feitas por Moraes, com os argumentos 

utilizados pelos estudiosos que atualmente discutem o papel que o Estado, enquanto 

instituição, exerceu para a construção e manutenção das desigualdades sociorraciais existentes 

em nosso país, guardadas as devidas proporções, conjuntura e momentos históricos distintos, 

essas visões se aproximam.  

Com efeito, o Estado brasileiro, criado pelas elites para a manutenção de seus 

privilégios, assim como a sociedade brasileira, constituída a partir de uma cultura centrada na 

violência, exploração, escravidão, discriminação racial, além do genocídio cometido contra os 

povos indígenas, são argumentos recorrentes, utilizados pelos Movimentos Sociais negros e 

indígenas da atualidade para exigir políticas públicas focadas na igualdade racial. O Estado e 

a sociedade também apareceram no discurso de Walfrido Moraes para demonstrar como essas 

instituições impuseram uma cultura de violência, na qual era retirado, desde “o leite das tetas 
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negras para amamentar os filhos dos donos de engenhos”, até chegar ao extremo, em alguns 

casos, de arrancar a própria vida dos escravizados. (MORAES, 1950: 190) 

Ao tentar confrontar as idéias de Walfrido Moraes, no que se refere à relação da 

população negra com o Estado brasileiro e as considerações que estudiosos do tema Racismo 

institucional o fazem a esse respeito, com esse procedimento procurei estabelecer conexões, 

diálogos, pontos comuns, ou talvez tentasse responder a uma questão, há muito posta, 

segundo Marc Bloch, pelos positivistas; — se é verdade “[...] que as únicas ciências 

autênticas são aquelas que conseguem estabelecer ligações explicativas entre os fenômenos” 

(BLOCH, 2002: 45). 

Estabelecer problematização entre processos históricos aparentemente distintos, eis 

também, a meu ver, para que serve a história. Certamente não era a intenção de Walfrido 

Moraes questionar a ordem e as hierarquias de cor estabelecidas no final da década de 1940 e 

os primeiros anos de 1950, tampouco, fornecer elementos para futuros argumentos a esse 

respeito. Contudo, ao estabelecer conexões entre as concepções de Moraes e as demandas dos 

movimentos sociais da atualidade, com esse procedimento, tentei articular passado e presente, 

por entender que à medida que as sociedades, sobretudo aquelas com movimentos sociais 

estruturados e com sistemas políticos democráticos, se apropriam dos avanços e retrocessos 

das suas trajetórias históricas, torna-se mais fácil compreender e avaliar os seus desafios e 

perspectivas, pois uma das dificuldades para a compreensão do presente, em alguns casos, 

pode ser reflexo de um desconhecimento do passado. 
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O livro didático, paradidático de história 

e a lei 10.639/2003: diálogos possíveis 

 

 

FÁBIO BATISTA PEREIRA

 

 

 

Apresentação 

 

A incorporação ao currículo escolar do Ensino de História da África e dos Africanos e 

das lutas dos negros no Brasil, prevista na Lei 10.639/2003
393

, trouxe inúmeros debates desde 

os salões racistas, aos antigos gabinetes universitários - onde viveu e morreu o mito da 

democracia racial e, principalmente, nos calcanhares do nosso sistema público de ensino, alvo 

de reiteradas críticas por parte dos diversos setores da sociedade. 

Resultado das lutas históricas empreendidas pelos movimentos negros, a referida lei 

deve enfrentar a visão eurocêntrica, a insistência na escravidão em detrimento do período da 

pós-abolição e das lutas do século XX, presente nos manuais de ensino e na própria prática 

pedagógica nas salas de aula, constituindo por isso mesmo, um grande desafio tanto para o 

Ensino Superior – pela necessidade de oferecer disciplinas voltadas para essa demanda – 

assim como na Educação Básica, pela necessidade de formação continuada do seu quadro 

docente.  

Um breve balanço, uma década depois da implantação da lei, tem demonstrado o 

quanto ainda se tem por fazer: oferta de cursos e disciplinas nas licenciaturas e pós-

graduações, produção e disponibilização de livros didáticos e paradidáticos, além de OED´s 

(objetos educacionais digitais) no âmbito das escolas. 

A necessidade de elaborar livros didáticos e paradidáticos destinados a dar suporte a 

esse conteúdo não deve, contudo, perder de vista a complexidade em torno da Didática 

Histórica e dos “usos” desse tipo de material no âmbito escolar. Dito de outra maneira, a 

transposição do saber histórico acadêmico para o saber histórico escolar guarda nuances, ritos 

de passagem, caminhos, e deve ser pensado na complexidade das relações das apropriações e 

das representações sociais. (PCN, 1997). 

                                                           

 Graduação em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Professor de História da Rede Estadual 

de Ensino da Bahia. 
393

 A Lei 11. 645/2008 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Entretanto, 

continuarei utlizando, nesse artigo, a Lei 11.639 para fazer referência à História e Cultura Afro-Brasileira. 
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Por isso, ao colocar o livro didático de história na centralidade do debate 

historiográfico já não será possível limitar-se a denunciá-lo exclusivamente quanto à sua 

capacidade de cristalizar estereótipos e preconceitos étnicos. 

Vê-lo exclusivamente como instrumento pedagógico acessado por professores e 

alunos com ênfase em seu aspecto normativo e de transmissão de valores é, além de rarefeito, 

carente de uma visão mais ampla. 

Tão pouco acusá-lo de manter conteúdos ideológicos, herança dos anos de chumbo 

vividos pela sociedade brasileira e os seus desdobramentos no ensino de história: civismo, 

pátria, a atividade crítica como subversão o que culminou com a própria supressão da 

disciplina do currículo escolar, apenas oferece um enfoque dentre os muitos necessários para 

a compreensão do fenômeno e do contexto no qual se inscreve essa problemática. 

Entender o livro didático significa reconhecer a capacidade com que cada indivíduo ou 

grupo social se articula nas relações tensas do cotidiano e do consumo; é perceber as 

bricolagens, as táticas, as formas de uso. (CERTEAU, 2013)   

Assim, será preciso primeiro desconstruí-lo, esmiuçar-lhe as palavras e os sentidos e 

recompor as partes e os fragmentos; situá-lo em seu habitat, pensá-lo na temperatura do 

cotidiano escolar e, finalmente, aventurar-se na busca do “elo perdido” do saber escolar e do 

saber acadêmico. Pela sua idiossincrasia, o livro didático é um produto forjado na indústria 

cultural: é uma mercadoria. Atende a interesses mercadológicos, pedagógicos e de governo. 

Assim, o artigo procura nesse primeiro momento analisar os livros didáticos a partir do 

PNLD e do GUIA DO LIVRO DIDÁTICO 2014 - Séries Finais - entendida como política 

pública de Estado, bem como as suas implicações nas artes do fazer dos docentes e discentes 

no interior da escola.  

Em seguida, percorrê-lo na sua forma, compreendê-lo no seu conteúdo escolar e 

refletir sobre o seu conteúdo pedagógico cumpre o objetivo de problematizar o lugar do livro 

didático de história no processo de ensino/aprendizagem e sinalizar para a construção de 

alternativas destinadas a trazer para o saber didatizado temas e resultados de pesquisas da 

produção historiográfica hodierna. (PINSKI, 2006) 

 

 

O Guia do livro didático 2014 e o ensino de história da África: as resenhas e as 

necessidades dos professores da Educação Básica. 

 

Ao tomar o livro didático como empreendimento de análise e compreensão 

recomenda-se acompanhar o processo, os percursos e os caminhos pelos os quais esse 
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instrumento de ensino e produto cultural chega às mãos de professores e alunos, nas escolas 

da Educação Básica. 

Assim, convém deter-se, primeiramente, no reconhecimento do Programa Nacional do 

Livro Didático como a principal política pública de Estado voltada para o suprimento desse 

tipo de material na rede pública. 

Em atividade desde 1985, o programa foi reestruturado em 1993 e, é responsável pelo 

gerenciamento e distribuição dos livros escolhidos pelas escolas nos níveis do Ensino 

Fundamental e Médio, em todas as regiões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1997, com a publicação do Guia do Livro Didático, reunindo, pela primeira vez as 

resenhas das obras pré-selecionadas, tem início um processo disposto a garantir maior 

transparência e operacionalidade nas escolhas efetivadas no âmbito de cada unidade escolar 

com a mobilização de diversos sujeitos nesse processo. 

O “guia” cumpre a função de apresentar uma visão geral e detalhada das coleções (do 

6º ao 9º Ano) inscritas em edital próprio. 

A análise e pré-seleção ficam a cargo da comissão composta a convite do Ministério 

da Educação através dos seus órgãos executivos e financeiros (FNDE, PNLD) para esse fim. 

A equipe formada por docentes do ensino superior (especialistas com pesquisa e produção 

acadêmica na área), técnicos e profissionais do próprio MEC operam, por conseguinte as 

análises e, por fim, a pré-seleção a qual chegará às mãos dos professores  do ensino 

fundamental para a etapa final de seleção dos livros a serem utilizados no período de quatro 

anos, na unidade escolar. 

 

FONTE: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico 
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Os critérios gerais de avaliação do PNLD 2014 são: 

1. respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino 

fundamental; 

2. observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio 

social republicano; 

3. coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, 

no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 

4. correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

5. observância das características e finalidades específicas do Manual do Professor e 

adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada; 

6. adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-

pedagógicos da coleção.  

O estabelecimento e definição de critérios visam harmonizar as relações entre Estado e 

Mercado Editorial. 

As editoras desalinhadas com os critérios acima têm as suas coleções rejeitadas e, 

portanto, não integram as resenhas expostas no Guia do Livro Didático implicando em 

prejuízos financeiros para as mesmas assumidos pelas mesmas. 

Para a seleção PNLD 2014, foram pré-selecionadas as seguintes coleções:  

1-Encontros com a história 

2-Estudar história: das origens do homem à era digital 

3-História - Coleção Link 

4-História e vida integrada 

5-História em documento: imagem e texto 

6-História nos dias de hoje 

7-História, sociedade & cidadania: ed. reformulada 

8-Jornadas. – História 

9-Leituras da história 

10-Novo história – conceitos e procedimentos 

11-Para entender a história 

12-Para viver juntos: história 

13-Perspectiva história 

14-Por dentro da história 

15-Projeto Araribá – história 

16-Projeto Radix – história 
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17-Projeto Teláris – história 

18-Projeto Velear – história 

19-Saber e fazer história 

20-Vontade de saber história 

 

As resenhas procuraram abranger os aspectos pedagógicos, o projeto gráfico, a 

atualização historiográfica e a coerência dos objetivos e propostas com o material 

efetivamente apresentado nos livros das coleções.  

Aqui, o ponto de investigação são os conteúdos utilizados pelas os autores para 

atender a Lei 10.639 e como foram abordados nas respectivas resenhas. 

Como modelo de análise registrado no “Guia” é possível destacar, a título de exemplo, a 

resenha sobre a coleção Encontros com a História, das autoras Carla Maria J. Anastácia e 

Vanise Maria Ribeiro (Editora Positivo): 

 

A coleção apresenta também possibilidades para a implantação do ensino de 

história da África, da cultura afro-brasileira e da história e cultura dos povos 

indígenas. o Manual do Professor contempla orientações para o professor abordar 

tais temáticas, de modo a promover a cultura afro-brasileira, dando visibilidade 

aos seus valores, conquistas e tradições, sem deixar de considerar seus direitos e 

participação no processo de construção da história nacional. (Guia de Livros 

Didáticos. PNLD:2014.p.26) 

 

 

Entretanto, na coleção Leituras da História, autor Oldimar Cardoso, um aspecto 

recorrente nas outras coleções deve ser ressaltado: 

 

A abordagem da história e da cultura afro-brasileira apresenta-se na coleção por 

meio da história da África, contemplada, por exemplo, no trabalho com os reinos 

africanos do norte e no sul do continente e na apresentação de contos e lendas 

africanas. [...] Entretanto, esses sujeitos são tratados ainda na relação com uma 

história eurocêntrica. A obra também carece de ênfase, por exemplo, nas 

manifestações da cultura afro-brasileira e na abordagem direta do preconceito 

como temática específica. (Ibid., p.72) 

 

Na coleção Estudar História, da autora Patrícia Ramos Braick, Editora Moderna, a 

resenha aponta para a necessidade de diálogo com a historiografia atualizada. 

Em História nos Dias de Hoje, dos autores Flávio de Campos, Regina Claro e Mirim 

Dohlnikoff, aparece uma crítica presente em outras coleções: a ausência do negro na História 

do Brasil no período que se segue à abolição da escravidão. 

Por outro lado, a presença dos conteúdos com o objetivo de atender a Lei 10.639, a sua 

abordagem, a metodologia de trabalho proposta em sala de aula e as tendências 
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historiográficas são analisadas em todas as coleções e, nesse sentido, não há como negar o 

esforço em problematizar, apresentar, discutir e se deter sobre cada um desses aspectos. 

Por outro lado, é condição indispensável para que o professor do ensino fundamental possa 

efetivar a releitura dos textos didáticos de história, lançarem estratégias de uso e se posicionar 

em relação a esse conteúdo uma competente incursão ao terreno da historiografia africana
394

, 

objetivo o qual esse artigo não tenciona atender. 

 

Saber histórico escolar e o saber histórico acadêmico: nas encruzilhadas do texto 

didático. 

 

Deve-se salientar o fato da escrita do livro didático de história não girar 

prioritariamente em torno do estudo da História da África e das Lutas empreendidas pelos 

afrodescendentes na História do Brasil. 

A pretensão de uma coleção de história para atender ao Ensino Fundamental é 

apresentar ao estudante uma História Geral e do Brasil. Assim, do paleolítico ao neolítico, da 

Antiguidade Oriental à Antiguidade Clássica, da Alta à Baixa Idade Média, da Idade Moderna 

à Idade Contemporânea; do Brasil: Colônia, Império e República o tempo histórico é passado 

em revista para os alunos. 

Mesmo as coleções voltadas para uma abordagem temática e, portanto, de uma 

concepção de tempo histórico supostamente não linear é possível verificar, em última 

instância, a recorrência ao modelo eurocêntrico da História Geral e do Brasil. 

As editoras, autores e editores procuram, portanto, dar conta de uma demanda muito mais 

ampla na qual se inscreve também e, por força de lei - a História da África, as lutas e os 

aspectos sociais, culturais e políticos dos afrodescendentes no Brasil. 

Aliás, um aspecto confirmado por qualquer professor da Educação Básica é o fato de 

nos livros didáticos de história geral, a África entrar em cena apenas no contexto do 

escravismo moderno; esporadicamente articulada à expansão árabe no norte do continente.  

                                                           
394

 Nas leituras dos autores que abordaram a trajetória da historiografia africana encontramos alguns elementos 

em comum na identificação de como a África aparece nos escritos historiográficos ocidentais e nos dos próprios 

africanos. Segundo Lopes, existiriam três grupos nos quais poderiam ser localizadas, por afinidades maiores, as 

diversas investigações ou “falas” realizadas sobre a África, a partir do século XIX: a Corrente da Inferioridade 

Africana, a Corrente da Superioridade Africana, e uma Nova Escola de estudos africanos. In_Oliva, Anderson 

R.A História da África nos Bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática. Estudos Afro-

Asiáticos, Ano 25, nº3, 2003, p.437. 
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No tocante à História do Brasil, o negro é o escravo; ele desaparece com a Abolição da 

Escravidão. Retorna como elemento da atualidade em função das políticas de promoção da 

igualdade racial e das ações afirmativas. 

Entretanto, apesar da manunteção do modelo eurocêntrico no qual se alicerça a escrita 

do livro didático de história, a Lei 10.639 tem efetivado mudanças significativas as quais 

algumas delas podem ser visíveis na preocupação com essa temática por parte do PNLD 2014.  

Com efeito, o ensino da história não pode ser entendido fora do contexto mais amplo das 

pesquisas historiográficas, por outro lado seria míope desconsiderar outros aspectos inerentes 

no jogo da transposição do saber acadêmico, para o saber escolar.  

De acordo com Tania Regina de Luca, Bergmann ao refletir sobre essa complexidade  

considera três dimensões fundamentais nesse processo: a tarefa empírica, a tarefa reflexiva e a 

tarefa normativa da Didática da História. Em complemento aos termos, respectivamente, o 

que é apreendido, o que pode ser apreendido e o que deveria ser apreendido. (LUCA, 2004). 

O livro didático deve ser visto nessa perspectiva, i.e., pelo lugar a ele reservado no 

interior do sistema público de ensino. Como o instrumento de ensino-aprendizagem 

privilegiado com maior penetração no meio escolar brasileiro em função da oferta gratuita aos 

alunos da Educação Básica. 

É amplamente reconhecido, no entanto, o caráter sempre inacabado do livro didático 

quanto à elaboração do saber escolar. As pesquisas, os seus resultados, as releituras, as 

descontinuidades, as rupturas e as permanências são questões nem sempre contempladas no 

texto didático.  

Em algumas vezes, este se apresenta tardio em relação à velocidade e ao volume da 

produção acadêmica motivada, principalmente, pela expansão, no país, dos cursos de 

graduação e pós- graduação em História, a partir dos anos 80 e 90. 

Sob forte influência da História Nova Francesa e da História Social Inglesa, a 

produção historiográfica brasileira tem procurado redefinir os seus objetos de investigação, 

abordagens e metodologias realizando o enfrentamento ao positivista no campo 

epistemológico e, ao marxismo, principalmente quanto ao determinismo econômico sobre as 

demais dimensões. 

Esse movimento de renovação tem sido constante e a História se permitiu dialogar 

com outras ciências sociais - interdisciplinaridade reclamada pelos Annales, a partir dos anos 

30, e em constante renovação. 
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A aproximação com a antropologia foi a solução encontrada por muitos pesquisadores 

para lançar mão sobre objetos, abordagens e metodologias, até então, inviáveis sob a 

perspectiva tradicional do fazer historiográfico.  

Vive-se na historiografia uma profusão de influências, de debates, de caminhos, 

avenidas abertas a partir de trabalhos realizados por nomes como Ginzburg, Chartier, 

Bourdieu, Certeau,  Foucault entre outros. 

Na historiografia do negro no Brasil, começa a se consolidar pesquisas sobre o período 

pós abolição e as múltiplas relações inauguradas a partir dessa realidade emancipatória, além 

da renovação de abordagens sobre o período escravista, com privilégio para outros enfoques, 

a exemplo da família escrava. 

No campo da historiografia africana, deve-se destacar os esforços empreendidos no 

sentido de garantir o acesso aos debates epistemológicos e aos resultados das pesquisas 

realizadas por pesquisadores reconhecidos pelas comunidades acadêmicas do Brasil, da África 

e de outros países da América e Caribe, com a publicação da coleção História da África, pela 

UNESCO, em 2010. 

Entretanto, o livro didático deve ser visto na perspectiva da escrita da história, como 

representação do passado, elaborado no contexto de muitas influências e olhares, sempre 

suscetível a interpretação e releituras de quem os tem às mãos.  

Assim, o livro didático não deve ser localizado dentro de uma relação estática, mas 

compreendido no contexto das dinâmicas multifacetadas das artes de fazer; pois a leitura é 

prática cultural. 

 

Considerações finais: a escolha e os usos do livro didático pelos professores e a Lei 

10.639. 

 

Durante o período da escolha do livro, não existe o “período”! Os professores não são 

devidamente esclarecidos
395

 a sentarem-se para decidir sobre qual livro será adotado pela sua 

escola, nas suas respectivas áreas (História, Geografia, Ciências, Português e etc.).  

Embora, o MEC recomende registrar a participação dos professores na escolha para 

dar transparência ao processo e sugira que a decisão sobre a escolha das coleções seja 

documentada no Registro de Reunião de Escolha dos Livros Didáticos esse é um expediente 

de cunho meramente burocrático realizado em muitos casos internamente pelas direções das 

escolas para “inglês ver”. 

                                                           
395

 Desde já me retrato com os profissionais inclusos na exceção desse ritual escolar da não escolha do livro 

didático. Aos colegas diretores, coordenadores estendo a retratação cônscio da ética e do respeito aos mesmos. 
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As escolas recebem os exemplares das coleções inscritas no Guia do Livro Didático e 

as editoras através dos seus promotores de venda ou de marketing ficam impedidas 

legalmente de promover qualquer tipo de atividade nas escolas durante o período da escolha.  

Aqui, fica evidenciado o aspecto mercantil do livro; nesse contexto a sua essência e existência 

contemplam a sua condição de produto cultural, mercadoria cuja venda é disputada pelo 

mercado editorial. 

O fato dessas etapas não serem atendidas, ou levadas a sério ilustram as formas pelas 

quais o cotidiano escapa aos olhos; como as práticas podem se distanciar daquilo para as quais 

foram preferencialmente pensadas: a não escolha do livro tem sido a forma mais eficiente de 

escolher o livro didático nas escolas. 

Esse entimema diz respeito à experiência vivenciada por uma parcela significativa de 

escolas quando a questão é o livro didático. 

Dessa forma é preciso avançar para além das fronteiras até aqui apresentadas e 

adentrar ao nível do uso do livro didático por parte dos professores. 

Nas entrevistas os professores deixam claras as suas dificuldades em trabalhar com o 

livro didático. Muitos o utiliza de forma modesta, pois existe uma grande dificuldade em 

incorporar os livros na dinâmica diária com os seus alunos, tendo em vista que os mesmos 

nem sempre cumprem o acordo de estar com o livro em mãos para a utilização efetiva em sala 

de aula. 

O momento é de repensar o lugar do livro didático na cultura escolar. O debate torna-

se fundamental para a identificação e desenvolvimento de estratégias traçadas pelos 

educadores para alcançar os alunos em sala de aula e romper com o direito consuetudinário de 

professores, alunos e governos destruir um instrumento de grande potencial pedagógico. 

A ausência de metodologias em relação aos usos do livro didático diminui 

sensivelmente o impacto da Lei 10.639 sobre a prática de ensino-aprendizagem na rede 

pública de ensino brasileira. 

Os encontros e cursos de capacitação permanecem como demandas na ordem do dia 

como condição sine qua non para efetivar com maior riqueza e competência o ensino de 

História da África e dos afrodescendentes na História do Brasil nos nosso bancos escolares. 
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Aspectos historiográficos da obra de Manuel Querino 

 

PAULO MARCOS PEREIRA

 

  

A reflexão que propomos nessa comunicação é sobre aspectos historiográficos da obra 

de Manuel Querino. Essa reflexão integra o projeto de mestrado em desenvolvimento no 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em História Regional e Local da Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB, Campus V. Esse projeto, inicialmente, era intitulado Aspectos 

historiográficos do texto “o colono preto como fator de civilização brasileira” de Manuel 

Querino, pois, a princípio, tomamos como objeto de análise apenas um dos textos de Querino. 

Durante o curso de especialização em Teoria e Metodologia da História (pela Faculdade 

Itanhaém) elaboramos uma análise historiográfica do texto O colono preto como fator de 

civilização brasileira, com base em fundamentos da Teoria da História proposta pelo alemão 

Jörn Rüsen. Além desse texto, agora no mestrado serão utilizadas outras obras de Querino, 

das quais objetivamos analisar a dimensão historiográfica. Além disso, pretendemos 

estabelecer um diálogo entre este intelectual e outros autores de seu tempo, de forma a inseri-

lo entre aqueles escritores, intelectuais, historiadores que se ocuparam com a escrita da 

história do Brasil e estudos sobre os negros africanos e descendentes.  

Organizamos essa reflexão em dois pontos. Primeiro apresentaremos, de forma 

sucinta, elementos da trajetória de Querino e os principais textos que compõe o conjunto de 

sua obra, com base em estudos já realizados sobre o autor. E depois discorreremos sobre os 

aspectos historiográficos dessa obra, sem o aprofundamento que será possível numa fase 

posterior da pesquisa, pois se encontra em curso.  

Manuel Querino nasceu em Santo Amaro da Purificação em 1851 e viveu até 1923. Na 

infância tornou-se órfão e passou à tutoria do professor Manuel Correa Garcia. A partir de 

então, Querino foi alfabetizado, fato que contou a seu favor ao ser recrutado para servir na 

guerra do Paraguai na sua juventude. Querino serviu na guerra, mas exerceu uma função 

distante dos campos de batalha. Estudou desenho na Escola de Belas Artes, tornando-se 

pintor. Fez parte do curso de arquitetura, mas não chegou a concluir. No âmbito político, 

esteve envolvido com o movimento operário, participou da fundação do Partido Operário na 

Bahia, assumiu por duas vezes o cargo de vereador de Salvador, na República. Foi jornalista, 
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funcionário público, professor de desenho e geometria (inclusive chegou a escrever livro 

didático nessas áreas). Querino se encontra entre os membros fundadores do Instituto 

Geográfico Histórico da Bahia. Publicou vários artigos na revista dessa instituição, na qual 

tinha participação ativa. 

 Manuel Querino transitou por vários espaços e assim esteve em contato com vários 

tipos de sujeitos sociais, com os quais compartilhou experiências concretas de lutas, 

conquistas, negociações, resistência e também, sofrimentos, preconceitos relacionados à sua 

cor. Viveu e testemunhou importantes eventos marcantes na história do Brasil que vão desde 

o desmonte do sistema escravista, os processos de abolição da escravidão, o fim do Império e 

implantação da República brasileira. As experiências obtidas a partir dessas vivências 

aparecem nos seus textos e parte deles apresentou singular proposta de escrita da história do 

Brasil, um conjunto de argumentos favoráveis a uma interpretação do Brasil diferente 

daquelas feitas por escritores contemporâneos, tais como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, 

Silvio Romero e outros.  

Na interpretação de Querino, observa-se um posicionamento eloquente em defesa e 

positivação da participação efetiva de negros africanos nos processos que culminaram na 

constituição daquilo que ele compreendia ser a civilização brasileira, no registro de elementos 

da cultura africana e afro-brasileira. Preocupava-se também com a história dos trabalhadores, 

e o registro dos feitos de “homens de cor preta”, que entendia serem merecedores de ter o 

nome inscrito na história do Brasil.  

O conjunto da obra de Querino é composto por artigos publicados em jornais e 

revistas, ensaios e livros sobre temas diversos e dotados de dimensões sociológicas, 

antropológicas, etnográficas e historiográficas. Nessa pesquisa, daremos ênfase no aspecto 

historiográfico. Para tanto escolhemos os textos: A raça africana e seus costumes na Bahia; 

Bahia de Outrora e o colono como fator de civilização brasileira. Esses textos são clássicos 

no campo dos estudos sobre os negros africanos e descendentes no Brasil e constituem leitura 

imprescindível para quem tem interesse em estudar temas relacionados a esse campo da 

história. O texto A raça africana e seus costumes na Bahia foi apresentado em 1916, no V 

Congresso Brasileiro de Geografia. Nele, Querino reflete sobre práticas negras, religiosidade, 

festas, formas de organização do mundo trabalho e resistência à escravidão. No texto O 

colono preto como fator de civilização brasileira, publicado em 1918, Querino apresenta o 

negro africano na condição de civilizador, defende que estes foram aqueles quem mais 

contribuíram na construção da sociedade brasileira. Vale lembrar que escrevia em um 

contexto em que esses sujeitos eram vistos como raças inferiores por muitos de seus pares. No 
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livro A Bahia de outra, escreve sobre um conjunto de manifestações tradicionais da cultura 

baiana, observando o papel da população negra na construção e organização desta. Esses 

textos são um convite a pensar a história do Brasil numa perspectiva oposta àquela produzida 

por escritores contemporâneos.  

Além disso, observando os estudos já realizados sobre a vida e obra de Querino, 

conseguimos identificar, de um lado, aqueles que não o reconhecem como um intelectual e 

que fizeram comentários e críticas contundentes à sua obra.
 
E por outro lado, aqueles que 

além de reconhecerem sua intelectualidade, demandam esforços para que suas obras cheguem 

ao conhecimento do maior número de pessoas, especialmente na academia, para que se reflita 

sobre a importância que lhe tem sido ainda negada.  

Arthur Ramos e Edson Carneiro são dois bons exemplos desse primeiro grupo que, 

embora atribuíssem algum valor à obra de Querino, fizeram comentários e críticas que podem 

ter contribuído para a propagação de uma imagem de Manuel Querino como um escritor de 

categoria inferior aos intelectuais de sua época. Os comentários de Arthur Ramos são feitos 

no prefácio da primeira edição de 1938, do livro Costumes africanos no Brasil, conjunto de 

textos de Manuel Querino que organiza. Logo no início comenta que: 

 

Neste momento de atual interesse pelo problema do negro, no Brasil, não se pode 

ser esquecida a contribuição de Manuel Querino. Dentro do longo silêncio que 

desabou sobre a obra de Nina Rodrigues – quase dois decênios! – a única voz que 

se levantou, cheia de entusiasmo e emoção, em defesa do negro brasileiro, na 

Bahia, falando da contribuição do africano a civilização brasileira. (QUERINO, 

2010, p. 13)   

 

Lendo esse parágrafo, acreditamos que Arthur Ramos estaria elogiando a obra de 

Querino e justificando o fato de ter organizado alguns de seus textos em um livro. Porém, nos 

parágrafos seguintes, a fala toma outro tom ao comentar que 

 

sem o rigor metodológico e a erudição científica de Nina Rodrigues, foi, contudo, 

Manuel Querino um pesquisador honesto, um trabalhador incansável, 

impulsionando por aquele interesse insuspeito que provinha das suas próprias 

origens africanas. (QUERINO, 2010, p. 13).  

 

A cobrança desse rigor metodológico aparece em outras partes do prefácio sempre 

depois de um elogio ou comentário positivo a respeito de aspectos específicos da obra de 

Querino. Nesse sentido, Arthur Ramos cria um distanciamento entre Nina Rodrigues e 

Manuel Querino. O primeiro, um exemplo de intelectualidade, o segundo de honestidade e 

esforço.  Mas o primeiro, a deferir comentários desse tipo, direcionados à obra de próprio 
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Manuel Querino, foi Edson Carneiro, em 1937, num texto lido na sessão de homenagem a 

Nina Rodrigues durante o Congresso Afro-brasileiro realizado na Bahia. O texto de Carneiro 

é estruturado em comentários que elogiam a figura de Nina Rodrigues e no final da fala se 

reporta a Manuel Querino dizendo que: 

 

A dívida da atual geração de africanistas para com o velho Nina Rodrigues é maior 

do que se pode supor. Talvez fossem hoje impossíveis, sem ele, os estudos afro-

brasileiros, pelo menos os estudos de Etnografia religiosa. Tendo sido um grande 

teórico, Nina Rodrigues foi também um grande recolhedor, de material, um grande 

pesquisador, um grande desenterrador de mortos. Nem mesmo Manuel Querino que 

nasceu do ventre de uma negra, que tinha a cor a ajudá-lo, que viveu num ambiente 

fetichista toda sua vida de pequeno burocrata da Secretaria de Agricultura, nem 

mesmo Manuel Querino põe a disposição dos estudiosos tão grande documentário, 

tanto material a estudar. Nina Rodrigues se assemelha a um eterno manancial, a 

dessedentar os curiosos do misterioso mundo interior do Negro Brasileiro. 

(CARNEIRO, 1980, p. 57)  

 

Fica claro nessas palavras um posicionamento similar ao de Arthur Ramos com 

relação, tanto a uma depreciação da figura de Manuel Querino e sua produção intelectual, 

quanto da superioridade de Nina Rodrigues. Por outro lado, poderíamos listar alguns trabalhos 

sobre a vida e obra de Manuel Querino, que se dedicam a demonstrar a importância que 

Querino teve em seu tempo e que se estende aos dias atuais, a começar por um conjunto de 

textos escritos por contemporâneos de Querino em sua homenagem em alguma celebração, 

sejam em decorrência da morte ou do nascimento de Querino. Alguns artigos tratam de 

diversos aspectos de sua vida e obra, como seu pioneirismo no combate ao racismo, por 

exemplo, na historia da arte, etc., além de duas dissertações e livro. Não pretendemos abordar 

todos esses estudos, daremos ênfase em uma pequena parte composta pelos textos de Flávio 

Gonçalves Santos, Os discursos afro-brasileiros face às ideologias raciais na Bahia (1889-

1937), de Carlos Antonio dos Reis Do convívio a colaboração das raças: elogio da 

mestiçagem e reabilitação do negro em Manuel Querino e o livro da historiadora Maria das 

Graças de Andrade Leal, Manuel Querino, entre letras e lutas – Bahia: 1851-1923.   

Flávio G Santos se propôs a estudar o discurso afro-brasileiro na Bahia entre os anos 

de 1889 até 1937, momento em que o debate sobre o negro no Brasil era fortemente 

influenciado por teorias raciais estrangeiras, com base nas quais o Brasil era interpretado e 

pensava-se num projeto de nação. A partir dessas teorias, o negro era visto como um 

problema e, com isso, “as elites brasileiras colocaram em prática uma série de medidas de 

cunho eugenista, com o objetivo de levar a população brasileira a um tipo físico e a um 

comportamento mais próximo dos europeus” (SANTOS, 2001, p. 07). Santos investigou o 

comportamento dos afro-brasileiros diante dessas questões. Observou o posicionamento de 
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Manuel Querino e Edson Carneiro e entendeu que estes, pelo fato de se identificarem com as 

camadas populares, “negociaram valores culturais dos dois universos, o popular e o erudito, 

para neles poderem ser aceitos” (SANTOS, 2001, p. 47) e “habilitaram-se a utilizar a estrutura 

de exposição das ideias e conceitos do padrão culto para a construção de discursos contendo 

argumentos constrangedores ao ― padrão do mundo branco, contestando a pretensa 

superioridade dos ditos brancos” (SANTOS, 2001, p. 49)  

No caso do texto de Carlos A. dos Reis, foi feita análise das críticas de Querino aos 

projetos de modernização de Salvador e seu papel junto a outros intelectuais de seu tempo 

preocupados com a construção de uma nacionalidade brasileira. Toma por foco dois 

livros: “Bahia de outrora” e “O colono preto como fator de civilização brasileira”.    

   A historiadora Maria das Graças de Andrade Leal constrói uma trajetória buscando dar 

conta de preencher lacunas na história de Querino. Além disso, a autora tira da penumbra 

diversos sujeitos históricos que mantiveram algum tipo de relação com Manuel Querino.  

Logo na introdução, Leal comenta que  Manuel Querino foi um 

 

Autor de significativa obra literária que relatou o cotidiano da sociedade baiana, 

do ponto de vista das camadas populares e negras, tem sido ultimamente lembrado 

e merecidamente interpretado como valor a ser reconhecido e disseminado neste 

contexto de afirmação das identidades, especialmente em se tratando de uma Bahia 

culturalmente plural. “Ilustre escritor e artífice baiano”, “professor-pesquisador-

historiador”, “precursor do design brasileiro”, “ícone do design baiano” são 

alguns atributos consagrados ao militante e político engajado nas causas da 

liberdade e da inclusão social de trabalhadores, artistas, operários e do povo em 

geral. (LEAL, 2009, p. 22) 

 

O eixo de análise da autora foi a constituição de Querino enquanto sujeito histórico 

portador de vários “eus” resultantes dos contatos com vários tipos de agentes e ambientes 

sociais. Na medida em que se relacionava com políticos, escritores e intelectuais, Querino se 

envolvia também com irmandades, movimento operário, bloco de carnaval. Esse texto é uma 

leitura essencial para aqueles que desejam conhecer Manuel Querino e a história da Bahia no 

final do século XIX e início do XX.     

Esses estudos sobre Manuel Querino em diversos momentos atribui a ele o título de 

historiador. E isso não foi discutido ainda de forma satisfatória. Sendo assim, tomamos como 

objetivo de nossa pesquisa a análise da dimensão historiográfica da produção intelectual de 

Querino. Compreendemos que estudos com essa preocupação possibilitarão ampliar a visão 

que se tem da importância de Manuel Querino para a historiografia brasileira.  

Nesse sentido, nos propomos a identificar na obra de Querino elementos específicos 

que caracterizam sua escrita da história. De modo que defendemos ser necessário inserí-lo 
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entre os escritores que são referências para a história da historiografia brasileira da segunda 

metade do século XIX e início do XX na Bahia e no Brasil.  

Entendemos que alguns aspectos historiográficos da obra de Querino são 

especificidades de uma escrita que divergia de outros autores de seu tempo. O que, de certa 

forma, pode ter contribuído para a desqualificação de seus trabalhos e cobrança de rigor 

científico. A partir de uma leitura atenta de sua obra, podemos perceber a preocupação de 

Querino com os aspectos formais da pesquisa. Sua escrita não era isolada ou desconectada do 

universo acadêmico. Identificamos intelectuais contemporâneos com quem dialogava em seus 

textos.  Estes aparecem nos textos de Querino de forma direta ou indireta. Desses, podemos 

citar Rocha Pombo, General Abreu e Lima, Oliveira Martins, o próprio Nina Rodrigues, entre 

outros.  

Por outro lado, não se pode ignorar o fato de Querino ter feito parte do Instituto 

Geográfico Histórico da Bahia – IGHB. Lilia Schwarz estudou os institutos históricos, 

faculdades e outras instituições no Brasil que surgiram com a chegada da família real no 

Brasil. A autora defende que essas instituições espalhadas pelo território brasileiro eram 

espaços onde intelectuais, “os homens da ciência”, produziam conhecimento. Assim, a 

participação de Querino no IGHB legitima a sua intelectualidade, visto que era um membro 

ativo do grupo, como lembra a historiadora Maria das Graças de A. Leal. 

A singularidade na escrita da história de Querino pode ser observada no tipo de fonte 

que utilizou e a abordagem de determinadas temáticas discutidas pela intelectualidade de sua 

época.  Querino fez uso da memória de africanos acessada a partir de relatos orais, em um 

momento em que isso não era reconhecido, pelos historiadores, como procedimentos 

adequados à produção do conhecimento histórico.  Nesse aspecto, Querino estava inovando, 

embora não tenha sido compreendido dessa forma pelos seus pares. Assim, acreditamos que, 

ao contrario do que disse Edson Carneiro, Querino teve a seu favor o fato de ter nascido de 

uma negra e teve isso a seu favor em relação a outros autores como Nina Rodrigues. 

Por outro lado, na abordagem de Querino sobre o papel do africano na colonização do 

Brasil, aparece a ideia deste africano como “colono civilizador”. Essa ideia é um pontos 

centrais da obra, mais especificamente no texto O colono preto como fator de civilização 

brasileira. Nesse texto, antes de argumentar a favor dessa imagem positiva do africano, 

Querino critica as ações dos portugueses. Desqualifica-os da condição de colonos, afirmando 

que a tentativa de colonização a partir da exploração do índio não deu certo, pois este 

“insubmisso revoltou-se contra a tirania e injustiça de que foram vítimas, com a exploração de 
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sua atividade nos trabalhos da lavoura” (QUERINO, 2010, p. 135). O autor amplia essa 

questão e acrescenta que:  

 

Mal sucedido com o indígena que abandonara o litoral para embrenhar-se na 

floresta virgem, a metrópole mudou o rumo, e, a exemplo de outras nações da 

Europa, e, de parceria com o árabe, firmou o seu detestável predomínio no celeiro 

inesgotável que fora o Continente Negro, arrancou dali braço possante do africano 

para impulsionar e intensificar a produção de cereais e cana de açúcar e 

desentranhar do seio da terra o diamante e metais precisos. (QUERINO, 2010, p. 

135) 

 

Desse modo, cria uma polarização. De um lago os colonos brancos e do outro os 

colonos pretos. Desqualifica o português como forma de dar maior evidência ao papel do 

africano. 

 Em outra parte do texto, Querino faz referência à influência dos árabes no continente 

africano. Comenta que “missionários mulçumanos internaram-se em alguns pontos da África 

semeando os germes da civilização abolindo a antropofagia e a abominável prática de 

sacrifícios humanos”. (QUERINO, 2010, p. 137). Nisso se observa um posicionamento do 

militante que foi Querino, que lutava contra práticas racistas e não media esforços na tentativa 

de desconstrução do discurso racista de intelectuais contemporâneos, ao classificarem o 

africano a partir de pressupostos de teorias raciais estrangeiras. Nessa classificação, os 

africanos eram vistos como uma “raça” inferior em relação ao branco europeu. 

Além disso, Querino afirma que o africano, quando trazido para o Brasil na condição 

de escravo, estava “já aparelhado para o trabalho que o esperava aqui, como bom caçador, 

marinheiro, criador, extrator de sal, abundantes em algumas regiões, minerador de ferro, 

mercador de marfim, etc.” (QUERINO, 2010, p. 137). Querino quer dizer que o trabalho do 

africano foi a força motriz dentro dos processos que levaram à constituição do Brasil. 

Segundo Querino, “foi com o produto do seu trabalho que tivemos as instituições científicas, 

letras, artes, comércio, indústria, etc., competindo-lhe, portanto, um lugar de destaque, como 

fator da civilização brasileira”. (QUERINO, 2010, p. 151) E continua 

 

Foi com o produto do seu labor que os ricos senhores puderam manter os filhos nas 

Universidades européias, e depois nas faculdades de ensino do País, instruindo-os, 

educando-os, donde saíram veneráveis sacerdotes, consumados políticos, notáveis 

cientistas, eméritos literatos, valorosos militares, e todos quantos, ao depois fizeram 

do Brasil colônia, o Brasil independente, nação culta, poderosa entre os povos 

civilizados. (QUERINO, 2010, p. 152). 

 

Portanto, o Brasil vivido por Manuel Querino é interpretado por ele como fruto do 

trabalho do africano escravizado. Justifica os atos de violência comentidos por escravos 
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africanos que se davam em resposta à violência cometida pelos senhores. E comenta que as 

primeiras formas de resistência eram práticas de suicídios, depois atentados à vida dos 

senhores e de capitães do mato. Esse tipo de prática foi substituído por outras medidas 

estratégicas, como fugas em massa e constituição de Quilombos, e a formação de irmandades 

de ajuda mútuas para a conquista da alforria.  

 Portanto, temos elementos concretos para dimensionar especificidades da proposta 

historiográfica de Manuel Querino e sugerir a inserção de seu nome entre os historiadores que 

figuram na história da historiografia brasileira.   
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Fontes históricas documentais e o ensino de história: entre olhares, possibilidades e 

metodologias a partir de oficinas. 

 

 

ANTONIO BARBOSA LISBOA
*
 

 

Introdução  

 

No âmbito das discussões educacionais, segundo Bittencourt (2008; 2011), Silva; Fonseca 

(2011), é presente a necessidade da diversidade de fontes que propiciem aos sujeitos que estão 

na sala de aula múltiplos olhares sobre os diversos contextos históricos. Utilizar esse recurso 

metodológico é uma possiblidade do professor tornar o ensino de história uma grande oficina 

de saber.  

O saber construído na sala de aula deve ser entendido também como uma produção que 

compõe parte dos diversos trabalhos da Cultura Escolar, segundo Dominique Julia (2001). 

Para Silva; Fonseca (2011), a cultura escolar começou a tomar corpos a partir da passagem do 

século XX para o XXI. Com base nos autores, entende-se como cultura escolar o conjunto de 

saberes elaborados na relação com a própria práxis do ensino. 

 

É preciso cuidado, todavia, para não se cair no extremo oposto: supor que a cultura 

escolar seja um fenômeno isolado, de natureza quase “étnica” [...]. A cultura 

escolar, dotada de especificidades, mantém laços permanentes com outros espaços 

culturais, desde a formação dos professores (universidade), passando pela 

produção erudita com que esses profissionais tiveram e continuam a ter contato, e 

pela divulgação de saberes elaborada naqueles mesmos espaços. (SILVA; 

FONSECA, 2011: 08.) 

 

Levar diversas fontes ao encontro dos sujeitos que estão em processo de formação no ensino 

regular – fundamental ou médio –, significa ampliar as possibilidades dos saberes na esfera da 

sala de aula e, neste momento, o (a) docente incentiva os sujeitos – alunos da escola básica –, 

a protagonizarem e refletirem sobre os diversos sujeitos que outrora já protagonizaram em seu 

tempo.  

Carla Pinsky (2010) afirma que “historiadores trabalham com fontes” (2010: 07) e, ainda 

segundo esta, “nós nos apropriamos delas por meio de abordagens específicas, métodos 

diferentes, técnicas variadas” (PINSKY, 2010: 07). Utilizar esses meios do trabalho de 

investigação do historiador na práxis docente no ensino regular resulta em um trabalho 

diversificado onde é possível refletir e construir olhares e saberes sobre os fenômenos sociais, 

a partir das fontes históricas, e isso faz parte dos saberes incorporados à cultura escolar. 

                                                           
*
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Prof.ª Ms. Célia Santana Silva – docente da área de Estágio/Ensino de História na UNEB/Campus XVIII.   



669 

 

O relato que aqui abordo trata-se da experiência de estar na sala de aula em diálogo com 

professores na formação continuada do PARFOR, trabalhando a possibilidade do uso da fonte 

histórica para o ensino de história na formação escolar de ensino fundamental e médio. O 

público alvo foram professores-alunos que estão em exercício em diversos municípios do 

Território de Identidade Costa do Descobrimento, a saber: Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, 

Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália. O texto apresenta não só os 

resultados, mas também problematiza algumas questões referentes a uma oficina que foi 

realizada com a turma de professores que está em formação através da Plataforma Freire no 

curso de História. 

A oficina faz parte do Estágio Supervisionado IV do curso em Licenciatura em História da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, onde o principal trabalho dar-se-á na realização de 

atividades de formação educacional em espaços não formais ou formais de educação.  A 

oficina intitulada: “Fontes Históricas: introdução conceitual para o trabalho em sala de aula” 

objetivou: a) compreender aspectos teóricos metodológicos para o uso das fontes em sala de 

aula; b) proporcionar opções da utilização das fontes como práticas pedagógicas no ensino de 

história; c) Apresentar aos docentes em formação a possibilidade da interação entre a 

universidade e o ensino regular, levando aos discentes da escola regular o acesso à academia, 

desconstruindo as barreiras que existem entre esses espaços de produção de saberes. 

(ABREU, 2011) 

Durante a realização das atividades surgiram vários questionamentos, discussões, inquietações 

e também sugestões, fazendo-nos perceber que os desafios para o ensino de história ainda são 

muitos, tanto para os professores que estão atuando, bem como para os licenciandos que estão 

construindo sua formação. Com o resultado dessa atividade, foram percebidas a pouca 

utilização/distanciamento das fontes históricas no ensino e as dificuldades com o método para 

utilizá-las. 

 

Desafios do ensino: trajetórias da formação 

 

 Umas das problemáticas – que não é tão atual – do processo educacional é exatamente as 

demandas dos horizontes que a sala de aula perpassa. A partir da reflexão sobre tal questão é 

que se torna/tornou pertinente dividir com profissionais que já possuem trajetória no que 

tange a prática educacional, a atividade apresentada no projeto de oficina supracitado, pois é 

importante o diálogo com aqueles (as) que já vivenciam a problemática na sala de aula e estão 
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em busca de ressignificar sua prática. Afinal, são professores em exercício e estão em 

formação.    

Os resultados dessa atividade desenvolvida durante o componente curricular do Estágio 

Supervisionado no curso de História com os professores em formação continuada no curso de 

História através da Plataforma Freire, nos remete a questões referentes à prática docente na 

sala de aula e suas perspectivas. Esta foi uma atividade enriquecedora para os professores do 

PARFOR e os oficineiros – graduandos em licenciatura em História, Campus XVIII, tendo 

em vista que sendo uma discussão de interesse de ambos os sujeitos que participaram, a 

proposta que foi exposta se tornou extremamente fecunda. Foram as seguintes atividades: 

discussões conceituais sobre fontes, quais são elas e suas possibilidades para a investigação 

histórica. Logo após as discussões foram apresentados recortes fílmicos sobre a relação 

fonte/passado/presente e feita discussão dos recortes. Posteriormente os discentes do 

PARFOR reuniram em trio/grupos para a elaboração de um plano de aula a partir da análise 

das fontes apresentadas (manuscritos e impressos, a exemplo: cartas, processo-crime, 

documentos familiares – fotografias e diário, jornais de época – séc. XX, e certidões de óbito 

e casamento) e entregues aos mesmos.     

Os resultados dessa atividade desenvolvida em 08 horas, com os professores-alunos do 

PARFOR do curso de História, nos remetem à reflexão de como ainda existe um 

distanciamento entre a fonte histórica e o ensino de história, isso por que os espaços de onde 

se produz o saber, segundo Abreu (2011), ainda precisam se ampliar e alcançar o espaço 

escolar, contribuindo, dentre outras coisas, para um saber renovado em sala de aula. Com base 

no roteiro de análise apresentado, os professores produziram planos de aula para o trabalho 

com fontes, sendo discutidas as possibilidades metodológicas para a prática.  

O atual contexto da sala de aula, onde é possível elaborar metodologias que se empreguem 

amplas perspectivas para o trabalho pedagógico, é ainda um ambiente carregado de métodos 

que se tornaram consolidados no ensino. Professores e alunos ainda entram em sala de aula 

para utilizar o livro didático com pouca exploração, ou por vezes como único meio possível 

para o trabalho. A sala de aula pode ir além da cópia do conteúdo e da resolução da atividade. 

Discussões bibliográficas apontam que a sala de aula ainda é um espaço onde o saber 

produzido não é valorizado. Segundo Silva;Fonseca (2011) todo o saber que emana da sala de 

aula deve ser entendido como produção da cultura escolar. Para Abreu (2011), o espaço 

dedicado às disciplinas da área pedagógica no curso de licenciatura é extremamente relevante 

para reverter o quadro. Segundo o autor, é preciso que entendamos a sala de aula e a prática 

docente enquanto exercício de autoria e de equivalência a fazer história. 
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O ensino de história para esse novo milênio
396

 requer do professor e seus métodos grandes 

estratégias que vincule o ensino ao prazer de estudar. Pois todas as modificações ocorridas no 

contexto social adentram as salas juntamente com os sujeitos que são constantemente 

modificados. A sala de aula, espaço de um espetáculo inovador, é o universo que mais sente 

toda a transformação do cotidiano, da vida extraescolar dos sujeitos que ali estão.  

Um desafio é tornar significativo o ensino de história, e a proposta é um ensino que propicie 

aos educandos/sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem a autonomia na 

construção do saber, e estes se mostrem ativos no processo de aprendizagem. Diante da 

“conquista” desse sujeito, prendendo-o através da ideia da sua própria autonomia torna-se 

possível trabalhar passado-presente-passado (ou outra forma dessa relação, fatos do presente e 

passados) fazendo interação do presente com o que já foi vivido. Às “histórias de grandes 

feitos”, já foi advertido, segundo Caimi (2006), que empregar-se-á a história a sensação de 

nostalgia. Os pequenos fatos, ou o trabalho com os grandes feitos de maneira diferente do que 

já é pronto e dado em sala de aula e nos livros didáticos é que traz à história a possibilidade de 

novas abordagens. 

Nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s e PCN+), a contextualização do 

tempo presente com o fato mais distante se torna uma competência que o professor deve se 

atentar em mediar no ensino da história. Uma proposta metodológica para alcançar tal 

resultado é exatamente a realização da oficina pedagógica. É preciso, contudo, nos atentarmos 

sempre que esta deve ser trabalhada em sala de aula a partir de rigoroso planejamento. Não é 

válido tentar novas metodologias de ensino sem que estas estejam bem preparadas, pois tal 

procedimento pode empregar ao ensino de história pouca ‘seriedade’, sendo assim apontado 

como amadorismo. A oficina pedagógica deve ser parte do planejamento do professor, este 

juntamente com a coordenação pedagógica e/ou demais professores devem dialogar – 

enquanto maneira de democratizar a produção com os demais membros. Isso possibilitará a 

interdisciplinaridade e torna-se conhecimento dos pares o trabalho que produz, sendo assim, 

indiretamente já permite o sentido da educação, um conjunto do trabalho das diversas áreas do 

conhecimento, empreendido enquanto proposta de formação de cidadãos. 

Está posto o sentido da oficina no ensino regular da escola básica. Na universidade não é 

diferente. A oficina, como experiência no Estágio Supervisionado IV, que é uma forma de 

avaliação, onde os alunos matriculados na disciplina planejam uma atividade de oficina em 

um espaço formal ou não de educação, é extremamente rica para os mesmos. Vale ressaltar 
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ainda que os três estágios que o antecedem são responsáveis por preparar esses discentes, 

sendo que estes ao cumprirem o Estágio IV pressupõe-se que já tenham vivenciado o espaço 

escolar e tenham suas bagagens sobre a práxis docente. Esta oficina é exatamente a 

possibilidade do ‘dialogar’ com os mais diversificados lugares de educação e produção de 

saberes. É o passo a passo da construção de uma oficina que nos incita ao diálogo. Na 

universidade, esse diálogo se dará com os demais colegas de curso, com as áreas possíveis 

para a temática, com professores de outras disciplinas. Essa é inicialmente a dinâmica da 

oficina na universidade e na escola básica. Há, ao seu lado, uma mobilidade extremamente 

enriquecedora para o ensino-aprendizagem.  

 

O uso das fontes históricas: perspectivas para práticas significativas 

 

Utilizar fontes na sala de aula não é formar pequenos historiadores. Longe de colocá-los nesta 

posição, o professor que ousa diversificar sua práxis através da utilização da fonte em sala de 

aula pretende dispor para o sujeito (aluno), que está no processo de formação, novo olhar para 

o entendimento dos contextos históricos da qual o mesmo faz parte ou necessita entender. 

 

[...] não se pode excluir os contextos, a realidade, a relação sujeito e objeto do 

pretérito, sem considerar as alterações que o presente, poderá sofrer. “A 

incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado”  (BLOCH, 

2001: 65). 

  

Neste sentido, causas, origens de situações passadas transitam no presente colocando em 

evidência a necessidade de reflexão do passado. Segundo consta o projeto de oficina, 

[...] a compreensão de um, não anula o dever de compreender o outro. É como se o 

passado fosse o compêndio para se entender o presente, e se este não for 

concomitantemente compreendido, algo se perde na conclusão da história, no 

desfecho dos fatos, deixando-a, ‘capenga’, utilizando aqui o termo que o  autor 

Marc Bloch utiliza. (LISBOA at al, 2013: 04).  

 

São essas demandas que os professores precisam mediar no processo de ensino-aprendizagem 

da história ensinada na sala de aula. Os documentos oficiais incumbem ao ensino da história a 

possibilidade de situar o sujeito em seu tempo, fazendo reflexões do passado e o que nele é 

possível de se encontrar. Segundo as Orientações Curriculares (2006), é possível se entender 

enquanto proposição do ensino da história e a função dessa ciência, a seguinte questão:  

 

Requer oferecer-lhes condições para refletirem criticamente sobre suas 

experiências de viver a história e para identificarem as relações que essas guardam 

com experiências históricas de outros sujeitos em tempos, lugares e culturas 

diversas das suas. Os jovens vivem e participam de um tempo de múltiplos 

acontecimentos que precisam ser compreendidos na sua historicidade. No entanto, a 

compreensão da historicidade dos acontecimentos tem sido dificultada não só pela 

sua quantidade e variedade, mas também pela velocidade com que se propagam por 
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meio das tecnologias da informação e da comunicação [...], (ORIENTAÇÕES 

CURRICULARES, 2006: 65).  

 

Diante do presente contínuo, como intitulou Eric Hobsbawm (1995), o trabalho com a fonte 

histórica enriquece o processo de ensino, pois deixamos de escanteio a ideia de um 

engessamento de um modelo pronto e acabado para então propiciar novos desafios à 

educação. Devemos, contudo, compreender que este trabalho de ousar com as novas 

possibilidades, inclusive com uso de fonte em sala de aula, requer bem como qualquer outro 

trabalho, sintonia entre teoria e prática. Planejar e, se possível, utilizar a interdisciplinaridade 

é essencial, possibilitando que haja dentro do espaço escolar diálogos entre as áreas do 

conhecimento.  

Outra característica metodológica a se atentar é a de que existe todo um trabalho antes da 

chegada das fontes na sala de aula, seja ela um diário, uma carta, uma correspondência, um 

jornal, enfim, qualquer fonte, escrita ou impressa (bem como as demais) devem sofrer todas 

as análises, identificações e catalogações (Katia Abud,2010).  É por isso que não vamos 

formar pequenos historiadores na sala de aula, nós – alunos do curso de licenciatura e futuros 

professores, que estamos discutindo o ensino de história, sim, deveremos elaborar um 

trabalho que é resultado de muita pesquisa e revisão bibliográfica. O professor sim tem, 

segundo Abreu (2011), a função de ser um grande historiador, e segundo o Pedro Demo 

(2011) trabalhar enquanto um professor pesquisador, ao aluno nossa exigência é, 

essencialmente, o exercício da reflexão.  

 

Um dos objetivos do ensino de História, talvez o primeiro e o que condiciona os 

demais, é levar os alunos a considerarem como importante a apropriação crítica do 

conhecimento produzido pelos historiadores, que está contido nas narrativas de 

autores que se utilizam de métodos diferenciados e podem até mesmo apresentar 

versões e interpretações díspares sobre os mesmos acontecimentos. 

(ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2006: 72). 

 

“Munido das armas e precauções, de conhecimento prévio sobre o assunto (fruto de muita 

pesquisa bibliográfica), o pesquisador está pronto para prosseguir na análise e na interpretação 

de suas fontes” (BACELLAR, 2010: 71). Transposto para a sala de aula, o rigor teórico-

metodológico permanece no mesmo patamar, os resultados e objetivos é que seguem outros 

caminhos. Em suma, a fonte documental histórica como proposta didático-pedagógica para o 

ensino de história inserida na sala de aula, metodologicamente correta, se torna uma 

perspectiva possível para novos horizontes na educação básica e ensino médio. 

É evidente, através dos mais variados relatos da práxis docente e de estudos, que ser professor 

tem-se tornado um grande desafio. O trabalho de ‘parto’ de um profissional da educação pode 
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significar um grande avanço para o atual panorama Abreu (2011). Os percalços de quem já 

vivencia há muito tempo a educação não são (ou não podem ser) o obstáculo para educação. 

Na verdade, acreditamos que ambas as experiências, de quem está chegando e de quem já está 

lá, é que formam a miscelânea profícua para bons resultados. O desenvolvimento desse 

trabalho contempla essa perspectiva, tendo em vista que a proposta que foi apresentada aos 

professores-alunos que estudam na PARFOR
397

 nos permitiu compartilhar experiências.   

Diante disso, para que este profissional saiba enfrentar as diversidades do ensino neste novo 

século, marcado pelas constantes mudanças, ‘condensado no presente apenas’, é preciso que 

este seja embebido de realidades que transgridam os ‘cercos universitários’, ou seja, é preciso 

que o ensino superior interaja com os demais polos de produção de saberes, e que o 

profissional que está na construção de sua trajetória profissional possa vivenciar tal 

experiência. Para Pimenta,  

“[...] a partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de formação de 

professores, propõe-se que esta se configure como um projeto de formação inicial e 

contínua articulado entre as instâncias formadoras (universidade e escolas)”, 

(GHEDIN; PIMENTA, 2002: 22).  

 

Segundo a autora é no viés de ‘educação e prática reflexiva’ que reside uma tendência 

significativa nas pesquisas em educação. Nesse sentido é possível, segundo as discussões de 

Pimenta (2002), que se construa o saber docente atrelado à prática e esta, enquanto pesquisa, 

torna-se alicerce indispensável à formação de professores. O ensino neste sentido se torna 

pesquisa. Respectivamente, discutido e renovado.  

Dentre outros desafios que existem para o professor de história, atribuo destaque a duas das 

diversas competências que os Parâmetros Curriculares nos propõem enquanto professores de 

história.  

 

Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de 

simultaneidade. Relacionar os acontecimentos, em suas singularidades, a outros acontecimentos de seu tempo 

ou a acontecimentos que extrapolam o período presente, identificando mudanças e permanências, continuidades 

e descontinuidades, dimensionando os acontecimentos sociais nos diferentes ritmos das durações – longa, média 

e curta. Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. Questionar a realidade social em 

que está inserido, estabelecendo relações de diferença e semelhança, mudança e permanência entre as 

problemáticas identificadas e as questões vivenciadas por outros sujeitos, nas múltiplas dimensões da vida 

coletiva, em outros tempos e/ou espaços. (BRASIL [b], 2010: 76) 

 

Perante as competências em relação a contextualizações sociais dos acontecimentos históricos 

que o PCN+ atribui à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias – especificadamente 
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 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Plataforma Freire) é resultado da ação 

conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das 

Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (PDE). A Plataforma Freire é destinada aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e 

municipais sem formação adequada à LDB, oferecendo cursos superiores públicos.  
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história, o que se torna desafiador é construir junto com o aluno essa possibilidade de interagir 

fato e reflexão crítica. Haja vista que diante das demandas do mundo de tecnologias, é cada 

vez mais difícil condensar o passado. Nosso grande objetivo é então auxiliar na edificação da 

reflexão sobre as ‘múltiplas dimensões da coletividade’.  

 

A oficina com fontes históricas: produções de saberes com alunos e professores e seus 

desafios 

 

Segundo Kátia Abud (2010), é preciso, ao se realizar o trabalho com a fonte no ensino de 

história, elencar procedimentos que permitam ao professor o acúmulo de informações sobre o 

documento e, neste sentido, é preciso identificá-la classificando, dentre outros fatores, seu 

local de origem, sua data de publicação, as pessoas que estavam envolvidas, as principais 

abordagens, e então propor possibilidades temáticas a serem trabalhadas.  

É possível utilizar um modelo simples de quadro e construir dentro da sala de aula uma 

didática que permita que os alunos possuam autonomia, onde estes possam realizar a análise 

da fonte em questão. Segue um exemplo de quadro e algumas imagens que permitiriam o 

trabalho durante a oficina.  

 

 

O roteiro acima apresentado serviu de base para o trabalho com os professores-alunos da 

PARFOR. As perguntas que podem variar, a depender da fonte, devem estruturar-se de 

maneira que possamos obter na análise dos documentos consistência nas informações e que 

possibilite reflexões sobre a temática para qual foi proposta a análise documental. 

 

 

 

 

 

 

Que fonte é essa?  Neste quadro é possível levar para sala de 

aula um jornal. Sendo outro tipo de fonte 

o que alteraria seriam os 

questionamentos. 

 

Se tivéssemos a análise de uma carta, 

seria proposto questionamento da 

seguinte ordem: Quem escreveu a carta? 

Para quem a carta foi escrita? Qual o 

assunto que foi conversado? 

Onde foi feita?  

Data:  

Autor da reportagem: quem 

escreveu? 

 

Título da matéria:  

Tema Geral:  

Outros assuntos:  

Quem são as pessoas?   
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Alguns documentos trabalhados na oficina: 

 

 

 

 

. 

 

As fontes que foram expostas acima são de diversos períodos da história do Brasil. Sites como 

CPDOC, Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, Acervo Veja / Folha da Manhã / Jornal do 

Brasil e um série de outros websites que estão à disposição do professor 24h, são grandes 

facilitadores para o trabalho, tanto de pesquisa em casa para o planejamento das aulas, quanto 

no trabalho na sala de aula, já que estes estão disponíveis para acesso na internet e dispõem de 

um acervo documental muito rico. 

 

 

Carta de Hermínia Collor a 

Alcides Etchegoyen, chefe de 

Polícia do D.F., pedindo que 

autorize o fornecimento do 

nº com o qual Lindolfo Collor 

foi fichado numa das vezes 

em que foi preso. Rio de 

Janeiro – ano (?). (Arq. HC c 

1943.00.00). 

 

Retirado: Arquivo CPDOC. 

In: http://cpdoc.fgv.br/  

Adoniran Barbosa e a letra de Tiro 

ao Álvaro, vetada: a "falta de gosto" 

impediu a liberação da música 

Em 1970, a gravadora Festa 

preparou um disco em homenagem 

a Mário de Andrade, morto 25 anos 

antes, com alguns de seus mais 

conhecidos poemas. Cumprindo a 

exigência legal de então, o projeto 

foi submetido ao Serviço de 

Censura de Diversões Públicas. 

Resposta: seis poemas proibidos. 

Entre eles: Ode ao Burguês ("Eu 

insulto o burguês! O burguês-

níquel, o burguês-burguês!"). As 

razões dos vetos eram 

alegadamente estéticas. "Falta de 

gosto" era expressão recorrente. 

Retirado: Arquivo Online – 

Documentos Revelados 

In: 

http://www.documentosrevelados.

com.br/   

. 

http://cpdoc.fgv.br/
http://www.documentosrevelados.com.br/
http://www.documentosrevelados.com.br/
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O modelo de quadro aqui apresentado como proposta para análise da fonte foi resultado dos 

trabalhos nas disciplinas de Laboratório do Ensino de História, em especial Lab. VIII. O 

mesmo deve corresponder à linguagem dos discentes do ensino regular da escola básica, 

fundamental II e médio.  

 

Considerações 

 

“Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (FREIRE, 2003: 

43). Nada mais reconhecedor, e nada mais enriquecedor para esta simples consideração do 

que a fala de Paulo Freire para nos permitir encontrar com a liberdade e evidenciar que todo 

saber é possível, e todo aquele que parece ser difícil é possível de aprendizagem também. 

Aprender é o grande ponto de partida. Utilizar novas metodologias em sala de aula requer do 

docente a ‘libertação’ para a aprendizagem, pois este aprenderá, dentre outras etapas, quando 

se dirige à pesquisa, à análise, e dentro do processo de planejamento. Ousar interagir novas 

linguagens e métodos em sala de aula parece-me metaforicamente “viajar”, e é certo que 

traremos resultados para as próximas viagens. 

 Como temos discutido neste texto, a educação tem-se tornado um grande desafio, cabem 

dentro de diversos âmbitos grandes modificações. O possível então para que haja a mudança 

no universo escolar tende essencialmente diante dos contextos socioculturais do novo século, 

talvez, revisões de modelos já experimentados, reflexões sobre a nossa própria prática 

enquanto professores. Essa reflexão, nas palavras de Pedro Demo, é trabalhar com a Educação 

crítica, sendo assim “[...] é precisamente aquela que, não aponta a metralhadora para os 

outros, mas para si mesma. Antes da crítica, sempre a autocrítica, por que a validade da crítica 

só pode estar na autocrítica [...]” (DEMO, 2002: 14).  

Não poderia ser diferente. A prática na educação não pode ser algo estático, é preciso 

demarcar lugares e depois partir em busca de um novo tempo, vivido, aprendido e contado. 

Esse tempo requer, necessariamente, passos que percorram diversos caminhos. Imaginamos 

um modelo ideal de sociedade onde lecionar é um sonho. Pensamos em alunos que queiram 

participar, pensamos em entrar em sala e ver o aluno questionar o sistema político-

econômico! Sabemos, contudo, que serão poucas as vezes que teremos tais expectativas 

alcançadas. 

A experiência com a oficina realizada com professores-alunos da PARFOR nos colocou 

diante de algumas reflexões, dentre elas a dificuldade que esses profissionais encontram em 

realizar aulas com metodologias que correspondam às suas próprias expectativas. Segundo os 
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relatos durante a oficina, a sala de aula para os profissionais que já estão em atuação tem sido 

um espaço difícil de lidar. Em contrapartida, e receptivos à proposta apresentada, os 

professores-alunos da PARFOR sentiram-se confiantes com o trabalho com fontes em sala de 

aula.  

No decorrer da realização das atividades surgiram vários questionamentos, discussões, 

inquietações e também sugestões, fazendo-nos perceber que os desafios para o ensino de 

história ainda são muitos, tanto para os professores que estão atuando, bem como para os 

licenciandos que estão construindo sua formação. Com o resultado dessa atividade foi 

percebida a pouca utilização das fontes históricas no ensino e as dificuldades com o método 

para utilizá-la.  Alguns profissionais têm dificuldades em encontrar tais documentos. A 

oficina realizada, onde também apontamos como encontrar tais fontes, foi de suma 

importância para os mesmos. Os professores foram receptivos à proposta da oficina, onde 

constaram suas contribuições no sentido da inserção das fontes no ensino. Foi percebida ainda 

a necessidade de atividades que suscitem a incorporação das fontes históricas na sala de aula.  

Sendo assim, salientamos aqui que a fonte documental como proposta didático-pedagógica 

para o ensino de história se torna uma perspectiva possível para novos horizontes na educação 

básica e ensino médio.   
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Repensando o ensino de história numa perspectiva inclusiva de alunos com necessidades 

especiais 

 

 

FABIANA MACHADO DA SILVA

 

 

 

 

Introdução 

Repensar o ensino  

Repensar a História, 

Repensar o ensino de História, 

Repensar as relações entre ensino e a História, 

Repensar as relações entre quem ensina e quem aprende, 

Repensar no ensino o que aprender e como ensinar.  

(NIKITIUK, 2012. p.7 ) 

 

Este trabalho parte de inquietações e questionamentos que surgiram a partir da minha 

experiência profissional na área de educação lecionando a disciplina de História. Atualmente 

como professora concursada da Prefeitura Municipal de Alagoinhas, leciono as disciplinas de 

História, Cultura brasileira e Cultura Afro-brasileira no Ensino Fundamental II, na Escola 

Municipal Centro Educacional Murilo Coelho Cavalcanti, localizada na Zona urbana, sede da 

cidade de Alagoinhas/Bahia, no bairro do Vale/Taizé Santa Terezinha, Rua da Alameda da 

Alegria s/n. A mesma trabalha em uma perspectiva inclusiva de alunos/as com necessidades 

especiais (deficientes intelectuais, surdos/as e deficientes visuais - baixa visão e cegos/as) no 

sistema regular de ensino e, portanto, atendo a um público carente de um bairro periférico de 

Alagoinhas.  

Nesta escola desenvolvo um trabalho na disciplina de História com as turmas do 6º ao 9º Ano 

do Ensino Regular, sendo que no 8º Ano trabalho com a disciplina de Cultura brasileira e no 

9º Ano a disciplina de Cultura Afro-brasileira. Nossos/as estudantes são oriundos/as e residem 

na cidade de Alagoinhas ou das cidades circunvizinhas e a maioria mora no próprio bairro 

próximo à escola. Todas as turmas, como quaisquer outras diversificadas e heterogêneas, 

estão em processo de adequação ao que diz a lei sobre a inserção e permanência de alunos/as 

com necessidades diferenciadas no sistema regular de ensino.
398
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 Segundo Parecer CNE/CEB n. º l7/2001, de 3 de jul. 2001 e a Resolução CNE/CEB n. º 02, de 11 de set. 

2001, os sistemas de ensino devem matricular todos/as os/as educandos/as com necessidades educacionais 

especiais.  
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Também é necessário ressaltar que a escola Murilo Cavalcanti é a primeira no município de 

Alagoinhas a inovar numa perspectiva de trabalho de montagem e funcionamento de sala-

temática ou ambiente de História. A ideia de organização escolar em salas ambiente concebe 

uma especialização das salas de acordo com as disciplinas que sediarão e os alunos/as, não 

mais os/as professores/as, se deslocarão entre as salas a cada mudança de aula. O objetivo 

desta organização de espaços é de que cada sala, uma vez especializada, conte com os 

subsídios materiais necessários para a ilustração e enriquecimento das aulas, sendo o ambiente 

organizado e preparado para que as temáticas das aulas de história se tornem mais atrativas e 

compreensivas para os alunos/as ouvintes e principalmente os (as) que possuem necessidades 

especiais. 

Faz parte da missão e visão da escola assegurar um ensino de qualidade, comprometido com o 

desenvolvimento integral dos/as educandos/as, possibilitando a formação de cidadãos/ãs 

críticos/as e solidários/as, buscando a participação efetiva da comunidade local e de 

colaboradores. Para isso se estabeleceu e foi propagado  entre a comunidade escolar alguns 

valores essenciais à convivência humana: solidariedade, inovação, criatividade e 

compromisso. Neste aspecto, os/as alunos/as com necessidades especiais fazem parte e são 

incluídos neste processo, sendo necessário um trabalho em conjunto, de equipe, envolvendo 

todos/as. Como afirma Martins, “o processo de inclusão em si deve envolver toda a 

comunidade: pais, professores/as, funcionários/as e alunos/as”. (MARTINS, 2006. p. 102). 

Foi de certa forma, e continua sendo, um desafio a ser superado, sendo uma experiência nova 

e enriquecedora, conquistada a cada dia em sala de aula com os meus alunos/as e colegas de 

trabalho. Ao buscar soluções para as dificuldades enfrentadas, ajustando o ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira à realidade encontrada, primeiramente tenta-se entender o universo 

de alunos/as surdos/as e deficientes visuais, a fim de adquirir e adaptar o material didático, 

seja planejando e improvisando com frequência, de acordo com as necessidades dos 

alunos/as.  

Durante o envolvimento e aprendizado no processo de ensino e aprendizagem de História, o 

ato de repensar a postura enquanto sujeito e prática pedagógica em sala de aula passa a ser 

recorrente, no sentido de criar, inovar, modificar e ler o mundo de outra forma, buscando 

transformá-lo a partir das nossas ações, seja como educador (a) ou cidadão (ã) que faz e 

constrói sua própria história. Segundo Sonia Maria Leite Nikitiuk (2012. p.7), “sempre atual o 

(re) pensar é essencial à História. História é processo em construção e como tal deve ser 

sempre (re) pensado.” 
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A própria composição, estrutura organizacional e curricular, arcabouço teórico-documental e 

as várias vertentes da disciplina de História, impulsionam e levam a repensar e fazer pensar 

sobre quem somos e para onde queremos ir e qual tipo de sociedade fazemos parte e 

queremos construir. Como afirma o historiador Caio César Boschi, “a História serve para que 

o homem conheça a si mesmo - assim como suas afinidades e diferenças em relação aos 

outros. Saber quem somos permite definir para onde vamos.” (BOSCHI, 2007. p. 12).   

 

Repensando o ensino de história 

 

Este artigo busca chamar a atenção para a necessidade de se repensar de forma pontual e 

contundente o ensino de História e cultura afro-brasileira e africana, no sentido de se traçar 

caminhos e estratégias para renovação e modificação da relação e aproximação com a 

história, levando os (as) professores (as) e alunos (as) a se reconhecerem e atuarem como 

sujeitos históricos, construtores e produtores do processo histórico, buscando transformar a 

sociedade pelo conhecimento possibilitado pela regência, ensino e aprendizagem da disciplina 

de História. 

Ou seja, uma história capaz de “possibilitar a 

compreensão do eu e do nós. Capaz de proporcionar a afirmação da personalidade, 

situando o indivíduo no espaço, no tempo, na sociedade em que vive, como sujeito 

ativo, capaz de compreender, construir e transformar a sociedade, o espaço, o 

conhecimento e a história. (FONSECA, 1993) 

No que se refere aos (às) professores (as) de História, percebe-se a necessidade dos (as) 

mesmos (as) (re) pensarem e reverem suas práticas pedagógicas, de experimentarem maneiras 

de dinamizar suas práticas pedagógicas para que as mesmas possam ter efeitos mais 

significativos para os (as) estudantes, no intuito de tornar o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina de História mais significativo, atraente, criativo, crítico, reflexivo 

e humanista, aproximando-o cada vez mais da realidade vivida pelos (as) alunos (as), 

buscando diversificar as aulas para atender as necessidades de aprendizagem de cada aluno (a) 

em particular com suas limitações, potencialidades e especificidades. Tornando a relação com 

a disciplina de História inovadora, enriquecedora, sedutora e apaixonante, fazendo com que os 

(as) alunos (as) se apaixonem pela História e compreendam sua importância para as suas 

vidas.  

Percebe-se que não se trata e é suficiente simplesmente uma renovação metodológica, pois, 

segundo Karnal (2005, p. 9):  
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Que seja dito e repetido à exaustão: uma aula pode ser extremamente conservadora 

e ultrapassada contando com todos os mais modernos meios audiovisuais. Uma 

aula pode ser muito dinâmica e inovadora utilizando giz, professor e aluno. Em 

outras palavras, podemos utilizar meios novos, mas é a própria concepção de 

História que deve ser repensada. O recorte que o professor faz é uma opção 

política. 

Deve-se buscar a mudança de concepção e conceito acerca da disciplina, a participação, o 

envolvimento dos (as) alunos (as) nas aulas de História, pois as mesmas são consideradas por 

parte dos (as) alunos (as) chatas, enfadonhas, cansativas e coisa do passado. O (a) professor 

(a) de História deve buscar modificar suas práticas pedagógicas, melhorando o 

desenvolvimento e atuação em sala de aula, a partir da reflexão sobre o planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas, reavaliando as metodologias a serem aplicadas durante as 

aulas de História. O mesmo deve ser dinâmico (a), ativo (a), se tornar um professor (a) 

investigador (a) e questionador (a), criar o hábito da leitura e pesquisa, incentivando também 

seus (suas) alunos (as) a desenvolver uma nova maneira de aprender/fazer História. 

O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar às 

exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece 

estarempolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é 

possível desenvolver uma prática de ensino de História adequada aos novos tempos 

(e alunos): rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou 

nostalgia (PINSKY & PINSKY, 2005, p. 19). 

Buscar relacionar teoria e prática na área de História é de suma importância para promover o 

comprometimento do (a) docente na busca pela melhoria constante de suas aulas. As 

concepções teóricas e as questões de ordem prática estão e devem ter relações diretas durante 

os cursos de formação dos (as) professores (as), as quais são aprendidas e efetivadas na 

modificação do ensino em sala de aula. No sentido de renovar, ressignificar as aulas de 

História com práticas inovadoras, aliando teoria e prática, tornando as aulas mais atrativas, 

interativas, dinâmicas, significativas, participativas, proporcionando aos (as) alunos (as) se 

mobilizarem, movimentarem e construírem seu próprio conhecimento, melhorando a 

qualidade do ensino e aprendizagem da disciplina de História. Sendo que a disponibilidade de 

tempo e recursos didáticos e tecnológicos dentro do ambiente escolar, para que o mesmo 

possa melhorar sua prática cotidiana, é um elemento crucial que possibilita essa melhoria. 

O desafio de modificar a prática pedagógica nem sempre é bem encarado pelos docentes, seja 

do município de Alagoinhas ou de qualquer outro do Estado da Bahia, isto em razão das 

várias dificuldades encontradas no âmbito educacional, seja nacional, estatual ou local, da 

realidade vivida cotidianamente no interior das escolas e dos (as) estudantes muitas vezes 

desestimulados. Para superar tais dificuldades, deve-se deve constantemente buscar retomar o 
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fôlego necessário para não ocorrer desistências ou desestímulos de contribuir para a 

construção de uma proposta efetiva de uma educação de qualidade numa perspectiva inclusiva 

no Estado da Bahia e no Munícipio de Alagoinhas, buscando transformar a realidade local 

onde atuam. Buscam-se não respostas prontas, mas traçar os caminhos e achar soluções para 

as dificuldades enfrentadas, ajustando e adequando o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira ao contexto social e o cotidiano dos (as) alunos (as). 

É preciso preparar profissionais da área de História e disciplinas afins para atuar em salas com 

alunos/as surdos/as, cegos/as e portadores/as de outras necessidades especiais, ao menos 

motivá-los a entender, atender e conviver com as diferenças e habilidades específicas desses 

grupos de educandos/as, descobrir o que não sabem; pensar em intervenções que possam 

ajudá-los/as a entender o que estão fazendo ou desenvolvendo, no sentido de favorecer a 

inclusão social e participação como cidadãos/ãs, mediante a reformulação do sistema 

educativo e/ou das práticas pedagógicas. 

 Deve-se levar em conta e colocar efetivamente em prática a busca da formação integral 

dos/as alunos/as (sejam eles considerados/as portadores/as de necessidades especiais ou não) 

enquanto sujeitos únicos, partindo dos princípios inseridos nos quatro pilares da educação: 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer (DELORS, 1980. 

p. 89-102), que trabalhados de forma integrada e combinada contribuem para uma melhor 

eficiência da prática escolar e relação social, tanto no ambiente da escola e como na 

sociedade.  

Dentro de uma proposta e prática de ensino inclusivas, nós profissionais de educação 

devemos pautar nossas ações pedagógicas na observação e (re) elaboração de determinados 

conceitos socialmente construídos tais como: gênero, raça, cultura, etnia, diversidade, 

africanidade, negritude, preconceito, a própria ideia sobre pessoas com necessidades 

especiais, entre outros, a fim de minimizar a marginalização do/a “outro/a”, potencializando a 

constituição de uma diversidade cultural que não seja apenas tolerante com o “eu” e o/a 

“outro/a”, mas que garanta os mesmos direitos e deveres e a mesma representatividade, tanto 

nos conteúdos escolares quanto nas instituições sociais. 

Pode-se perceber que aprender a viver juntos, a conviver com a diversidade de pessoas no 

mundo e, por conseguinte, aprender a conviver com a diversidade nas escolas são desafios 

para todos /as, pois implica deixar de olhar para si mesmo em uma atitude individualista para 

poder perceber o/a outro/a que está e sempre esteve ao seu redor, buscando compreendê-lo/la 

nas suas diferenças e limitações. Para que esse objetivo seja alcançado nas escolas é 

necessário dedicação e doação para tornar as diferenças não um empecilho e sim um meio 
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para o crescimento intelectual, pessoal e coletivo.
 
Ainda segundo Delors, “aprender a ser está 

relacionado a poder desenvolver plenamente sua personalidade, a agir com autonomia, 

discernimento e responsabilidade” (DELORS, 1980. p. 89-102). 

 Tem-se entendido na prática escolar que a interação e convivência entre alunos/as com 

deficiência com os/as colegas ditos “normais” e professores/as é mutuamente favorável e 

enriquecedora. Os/as educando/as com habilidades diferenciadas sentem-se aceitos/as e 

amados/as por todos/as, mais autônomos e confiantes, na medida em que convivem num 

ambiente desafiador, provocador, rico em experiências e relações que os estimulam e os 

incentivam a pensar, havendo trocas constantes e significantes para todos/as. Por outro lado, 

os/as alunos/as ditos “normais” que frequentam as turmas regulares têm a oportunidade de 

estabelecer contato com o universo da deficiência. 

 De acordo com a teoria de Vygotsky (1991), “os que convivem apenas com seus iguais são 

privados de uma rica fonte de desenvolvimento, e é importante que as crianças com 

necessidades especiais estudem próximas às crianças sem deficiência”. 
 
Segundo Célia Sousa 

Pereira (2012), “esses alunos/as ganham a oportunidade de aprender a conviver com a 

diversidade, de vivenciar situações diferentes, de construir conhecimentos, e, inclusive, de 

conviver com novas formas de comunicação, tais como LIBRAS e Braille”. E acrescenta: 

“isso é tão verdadeiro que já não é raro encontrar pais de crianças ditas “normais” que fazem 

questão de que seus filhos convivam com colegas com deficiências”. 

 

Repensando a inclusão 

 

Neste contexto considerado “inclusivo”, começo a levantar diversos questionamentos: O que 

fazer para meus alunos (as) gostarem da disciplina de História? Como ensinar em turmas com 

alunos/as com necessidades especiais? Será que eles vão aprender? O que vou ensinar e como 

trabalhar os conteúdos da disciplina de História, Cultura brasileira e Afro-brasileira com esses 

alunos/as? Será que estou acertando, errando?  O que devo modificar na minha prática 

metodológica? Em nossos dias ainda há dificuldade de aceitação do diferente tanto na família 

como na sociedade.  No primeiro momento bate uma angústia, uma sensação de impotência. 

A primeira coisa que vem à cabeça é que é difícil trabalhar com alunos/as com necessidades 

educacionais diferenciadas, que não sabemos e nem fomos preparados para isso, portanto não 

iremos conseguir êxito no nosso trabalho. Esta ideia e discurso de alguns professores (as) hoje 

em dia não cabem mais, pois nenhuma pessoa esta completamente preparada para enfrentar 
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determinadas situações; e a todo o momento somos desafiados e temos que aprender a 

conviver com as diferenças seja na família, na escola e na sociedade de um modo geral. 

Depois do impacto do primeiro momento, do susto com o novo, o diferente, começa-se a 

aprender a conviver com as diferenças, a perceber que o trabalho será praticamente o mesmo, 

que esses alunos/as são iguais nas suas diversidades, assim como os/as demais. Tendo 

oportunidades iguais podem conseguir um bom desempenho, necessitando-se apenas de um 

olhar diferenciado para as suas necessidades educacionais. Ao buscar entender e adentrar no 

universo do/a “outro/a”, considerado dessemelhante do eu, transformar nossas concepções e 

práticas, tentando ajustar e modificar nossas ações diante das limitações e habilidades 

diferenciadas dos/as educandos/as, pode-se garantir seu pleno acesso à educação no 

desenvolvimento de suas atividades escolares de forma autônoma e com qualidade de ensino.   

Muito se tem feito e avançado nas discussões e implantação de uma proposta de educação 

inclusiva, mas há muito a ser feito para se garantir aos alunos/as com necessidades 

educacionais diferenciadas uma efetiva inclusão de estado e de direito. Ainda é preciso uma 

conscientização de comunidades, da sociedade, das próprias escolas e das famílias que têm 

acesso ao saber e têm a oportunidade de fazer uso de sua educação de forma crítica, para 

encontrar de possíveis soluções que poderão ser pensadas, repensadas e colocadas em prática 

nos grupos atingidos pela exclusão.  

Para ser colocada em prática a política da inclusão, é preciso uma mudança de postura 

educacional e social, é preciso uma nova mentalidade, partindo-se da construção de um 

modelo de sociedade inclusiva, mais justa e democrática. A educação inclusiva é um desafio e 

requer a participação de todos/as, é tarefa dos/as educadores/as, dos representantes 

governamentais e de todos/as os/as cidadãos/ãs, devendo-se ir além da análise e aplicação de 

documentos legais que realize a inclusão social de forma efetiva e produtiva dos sujeitos 

marginalizados.  

Os/as professores/as, seja qual contexto educacional ou área for, devem adotar uma postura 

ativa, democrática, dialética, política e ética, tendo um compromisso permanente com a vida 

dos alunos/as, assim como com a autonomia de seus educandos/as, oportunizando espaços 

onde a liberdade possa ser exercida de forma criativa e espontânea. As escolas de um modo 

geral devem adequar-se a esses novos ares, e, dentro de um ambiente inclusivo, propiciar aos 

alunos/as o acesso ao conhecimento de forma plena, fazendo a ponte entre o estudante e o 

conhecimento, preocupando-se, antes de tudo, em oferecer um ensino de qualidade. 

Para que se tenha e construa um contexto escolar inclusivo com ensino de qualidade é preciso 

que os/as educadores/as passem por um processo de capacitação, preparação, que possam 
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garantir o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para atuarem de 

forma competente e segura. Neste sentido, Perrenoud revela que [...] “uma postura e uma 

prática reflexiva devem constituir as bases de uma análise metódica, regular, 

instrumentalizada, serena e causadora de efeitos” (PERRENOUD, 2002. p. 47). 

São várias as dificuldades enfrentadas por pessoas com necessidades especiais no ambiente 

escolar, desde o processo de aceitação e integração com os/as colegas e professores/as, até na 

relação com os recursos didáticos oferecidos e também à própria metodologia utilizada 

pelos/as professores/as. Esse contexto nos faz pensar que, para que venha a seguir este novo 

paradigma e tornar-se inclusiva, a escola, como a conhecemos hoje, terá que passar por um 

processo de mudanças, sendo necessário que os profissionais da educação se atualizem e 

tenham acesso a novos recursos e tecnologias.  

Para Martins (2006, p. 103) é importante haver mudanças no ambiente escolar que visem a 

não negação ao acesso das pessoas com necessidades especiais à escola, sendo também 

importante a construção de um projeto político pedagógico que viabilize a participação dessas 

pessoas, que valorize suas potencialidades e que utilize recursos pedagógicos específicos para 

seu tipo de necessidade. E, como afirma Cartolano (1998, p. 29-30): 

[...] diante da aceleração das mudanças, das novas descobertas das ciências e das 

tecnologias modernas, é preciso que estejamos sempre de espírito aberto à 

pesquisa, à busca incessante de novas respostas que nos ajudem a repensar o velho 

e a enfrentar o novo. 

Nesse sentido, é preciso planejamento, escolha de estratégias metodológicas, uma seleção de 

recursos e adaptação prévia de materiais a serem utilizados na sala de aula, visando sempre 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Os/as professores/as devem estar abertos/as e 

preparado/as para inovarem e utilizarem os mais variados recursos, no intuito de alcançarem 

seus objetivos, analisando a realidade e o grau de dificuldade de cada aluno/a. 

Segundo Célia Sousa Pereira (2012), deve-se 

[...] priorizar determinados objetivos para um/a aluno/a, investindo mais tempo, ou 

utilizando maior variedade de estratégias pedagógicas para o alcance de 

determinados objetivos, em detrimento de outros, menos importantes, numa escala 

de prioridades estabelecida a partir da análise do conhecimento já apreendido 

pelo/a estudante, e do grau de importância do referido objetivo para o seu 

desenvolvimento e a aprendizagem significativa do/a estudante. 

No âmbito de uma proposta de educação que se quer inclusiva, deve-se estar atento à 

necessidade do processo de escolhas, reestruturação e adaptação de conteúdos que venham 

fazer parte do universo dos/as educandos/as, atendendo as suas realidades e necessidades 

educacionais. No ensino de História que busca a inclusão devem-se priorizar alguns tipos, 
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áreas ou unidades de conteúdos em detrimento de outros considerados menos importantes. 

Muitas vezes também pode-se reformular a sequência cronológica de conteúdos, ou ainda 

eliminar conteúdos secundários, priorizando-se os aspectos locais e acompanhando as 

adaptações propostas para os objetivos educacionais.  

Outra questão importante e necessária é a adaptação dos mecanismos utilizados durante o 

processo de avaliação dos alunos/as com necessidades educacionais especiais, seja através da 

modificação de técnicas, seja dos instrumentos utilizados para atender às suas habilidades 

diferenciadas. Alguns exemplos de adequações recorrentes e possíveis de serem feitas: 

possibilitar que o/a educando/a cego/a realize suas avaliações na escrita Braille, lendo-as 

então, oralmente, ao/a professor/a; um/a estudante surdo/a, na aprendizagem do Português 

como 2ª língua, pode apresentar desempenho diferenciado nas provas escritas, fato que deve 

ser respeitado pelos/as educadores/as. 

Também é notório que no trabalho com pessoas com necessidades educacionais especiais o/a 

professor/a deve organizar o tempo das atividades propostas, levando em conta que atividades 

exclusivamente verbais tomarão mais tempo de educandos/as surdos/as, enquanto que as 

escritas serão executadas mais lentamente por cegos/as, e atividades que exigem abstração 

(unidades da matemática, por exemplo) demandarão não só mais tempo, como também maior 

frequência de suporte para os/as alunos/as. 

Na prática em sala de aula presencia-se a falta de material didático apropriado, acessível ao/a 

professor/a que recebe em sua turma alunos/as que apresentam algum tipo de necessidade 

especial, inclusive de material bibliográfico para o desenvolvimento de atividades e pesquisas. 

No que se refere em específico à disciplina de História, a realidade vivenciada não é diferente, 

não deixando de haver alguns avanços, mas não suficientes para atender às demandas e 

dificuldades encontradas no âmbito educacional.  

Neste contexto, as práticas reflexivas não podem limitar-se ao bom senso, a iniciativas e a 

experiência pessoal de professores/as isoladamente. Os profissionais de educação precisam de 

saberes que não podem reinventar sozinhos, e a reflexão deverá estar assentada de forma em 

que haja integração profissional e interdisciplinaridade das Ciências Humanas com outras 

disciplinas e áreas afins ou não. É preciso reconhecer o/a professor/a e valorizá-lo/a enquanto 

ser inacabado, sendo necessário ressignificar os processos educativos, colocando-se em 

prática uma tendência de formação reflexiva, desenvolvendo estratégias para melhorar a 

formação de professores/as, para aumentar ainda mais sua capacidade de enfrentar a 

complexidade, as incertezas e as injustiças na escola e na sociedade. 
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Considerações finais 

 

Diante do exposto, acredita-se que é possível desenvolver aulas de História dinâmicas, 

interessantes, com conteúdos significativos, tornando o aprender e ensinar conteúdos de 

História prazerosos para alunos (as) e professor (as) e, também, que no universo do ensino a 

prática docente frente a alunos/as com necessidades educacionais especiais necessita, para 

além de políticas públicas, de ações compartilhadas capazes de orientar o/a educador/a na 

formação de sujeitos, valorizando a diversidade em todos os espaços e fazendo valer o 

verdadeiro sentido da inclusão enquanto processo que reconhece e respeita diferentes 

identidades e que aproveita essas diferenças para beneficiar a todos e a todas (FREITAS, 

2005).  

Dessa forma, cabem às instituições de ensino de maneira geral, instituir políticas de inclusão e 

demover ações de exclusão, valorizando cada vez mais ações pautadas no respeito à 

diversidade, considerando o papel que as mesmas assumem ao longo da história da sociedade. 

Somente com conscientização e participação de todos (as) poderá ser construído um ensino de 

História prazeroso e de qualidade e os caminhos para inclusão educacional e social de forma 

concreta. O que se espera não é que as pessoas com necessidades especiais mudem ou se 

adequem à sociedade, mas sim que se produza uma mudança sociocultural que respeite às 

pessoas em sua diversidade e as veja como sujeitos de valor e de direitos, inserindos/as 

integralmente como cidadãos/ãs.  
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Da teoria para prática: uma análise da viabilidade do Decreto 5.626/2005 

 

FILIPE ARNALDO CEZARINHO

 

 

 

Introdução 

 

No âmbito das batalhas democráticas pela inclusão social, política, econômica, étnica, o 

Decreto 5.626/2005, o qual regulamenta a Lei nº 10.436 de 2002, é resultado de constantes 

lutas sociais e ebulições principalmente por parte de militantes surdos. A busca pela igualdade 

social e de direitos apimentam tais conquistas. Cidadania e democracia se fazem constantes. 

Para ser mais direto, essa lei reconhece Libras como língua oficial dos surdos brasileiros. 

Porém, ela vai mais além. Prevê também a promoção da igualdade social enquanto 

mecanismo de política linguística. 

Essas mudanças, no campo social, fazem parte de um conjunto muito maior que o estado 

brasileiro vem conquistando. As forças dos movimentos sociais começam a ter suas vozes 

amplificadas e as classes hegemônicas não mais conseguem evitá-las. Com isso, é preciso 

ceder às pressões advindas desses movimentos sociais que trazem demandas emergenciais. 

A inclusão de setores antes marginalizados da Educação apresenta-se como uma política 

mundial. A Educação que visa incluir esses setores é uma declaração de direito fundamental 

para todos, de oferecer acesso à Educação sem que haja exclusão desses grupos. 

Com isso, precisamos agora perceber como essa política linguística se torna prática no âmbito 

educacional. Antes, é necessário ressaltar que o trabalho apresentado aqui é produto de uma 

pesquisa realizada em uma escola do interior da Bahia e que não podemos tê-la como análise 

universal, mas como comparativo para outras realidades. 

 

O Decreto 5.626/2005 e a educação 

O decreto que analisamos aqui nesse trabalho propõe uma alteração radical na atmosfera 

educacional do Brasil. Deve-se agora adotar nos cursos de formação docente a disciplina de 

LIBRAS. Esses professores devem atuar da educação básica até o ensino superior. Ou seja, 

teoricamente todos esses profissionais devem estar habilitados para vivenciar com alunos e 

alunas surdos (a) no campo educacional. Para isso citamos um artigo de 2006 dos 

pesquisadores Quadros e Paterno: 

                                                           
 Graduado em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB. 
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Além disso, o decreto 5.626 determina a inclusão de uma disciplina de LIBRAS em 

todas as licenciaturas. Os professores, tendo informação sobre a LIBRAS e os 

surdos, passarão a planejar as suas aulas com melhor qualidade e terão mais 

elementos para discutir com toda a escola com a inclusão dos alunos surdos. 

Também, minimizará a ansiedade do primeiro contato com alunos surdos em sala 

de aula, situação esta muito estressante para os professores atuais que nunca 

receberam informações sobre a educação de surdos e a LIBRAS. Para esses 

professores, os surdos são estranhos. O contato dos professores na graduação com 

a língua de sinais e com surdos possibilita que esse estranhamento já acontece 

nesse período de formação. Os professores que tiveram tido a disciplina de línguas 

de sinais na graduação possivelmente não serão fluentes na LIBRAS para ministrar 

aulas diretamente nessa língua, mas já terão desconstruído alguns mitos sobre os 

surdos e sua língua. (QUADROS; PATERNO, 2006) 

 

 Diversas informações podem ser extraídas dessa citação. Primeiro, a questão da 

quebra do preconceito com os surdos (as) por parte dos professores. Esse contato na 

graduação pode contribuir bastante numa boa relação entre os mesmos. É estar mais próximo 

do outro e assim evitar constrangimentos nos seus futuros contatos. Segundo, nós percebemos 

as angústias que podem ser diminuídas no plano escolar entre alunos e docentes. Acredito que 

lidar com o que difere da “normalidade” possa ser um problema muito grande quando não se 

tem o preparo devido. 

 Tendo tal perspectiva, adentraremos no funcionamento do decreto.  

 

Na prática  

  

Realizamos, para a produção do presente trabalho, uma pesquisa que teve como metodologia 

a formulação de um questionário direcionado para professores do ensino fundamental II, da 

Escola José Batista da Fonseca (JB), na cidade de Cruz das Almas- BA. Porém, o primeiro 

problema estava na adesão de alguns professores para o preenchimento do questionário. 

Pensar em um questionário que não tomasse o tempo do professor e que resolvesse o 

problema do nosso trabalho foi fundamental. No entanto, houve outra resistência que 

extrapolava a citada. Suponho, sem certeza, que alguns professores não queriam preencher o 

questionário para não expor o nome da escola, o que aparenta ser normal quando envolvem 

temas complexos. 

 Diante disso, conseguimos que dois professores preenchessem o questionário. 

Anexaremos no final do texto os questionários preenchidos por eles. Conseguimos, mesmo 

com apenas dois professores, detectar algumas problemáticas com relação a LIBRAS. 
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 Após dez anos da oficialização da lei de LIBRAS para professores, ainda tem uma 

quantidade bastante grande de docentes que não fizeram nenhum curso relacionado a libras. 

Preocupante tal fato, o que nos faz pensar nos motivos para que isso ainda não tenha 

acontecido, já que seja uma demanda muito forte, tanto por parte governamental quanto pelas 

forças sociais. O questionário nos ajudou a formar uma hipótese. A hipótese é que existe uma 

hierarquia que estabelece interesses maiores para determinados campos em detrimento de 

outros. Ou seja, para muitos professores cursos como o de LIBRAS podem não chamar tanto 

a atenção como outros.  

 Outra constatação foi a de que alguns desses professores não matriculariam seus 

filhos, caso fossem surdos, nessa mesma escola. Evidencia o grande problema que é estrutural 

também. Existe um déficit de materiais que alicercem o trabalho pedagógico para os alunos 

surdos e para os próprios professores. Acaba prejudicando na matrícula desses jovens nessa 

instituição. A inclusão não se faz presente nesse contexto. Mesmo que houvesse alunos surdos 

nessa instituição, não teriam materiais suficientes para a integração dos mesmos. 

 

Considerações finais 

 

Para findar, chegamos à conclusão de que ainda existe um débito muito grande com relação a 

LIBRAS no nosso país. Esse débito se faz presente principalmente nas estruturas escolares 

públicas. São mais de cinco milhões de surdos que precisam dos seus direitos, não só no 

campo da teoria, mas na prática. Acesso não deve ser confundido com inclusão. Acesso é dar 

a possibilidade de penetração desses indivíduos em ambientes escolares. Já a inclusão dispõe 

de outras facetas como: produção de materiais didáticos que integrem esses indivíduos, corpo 

docente preparado para essa demanda, etc. 

A escola analisada nesse trabalho pode ser usada como comparação para outras escolas de 

regiões diversas do Brasil. Acreditamos que são problemas constantes e que não serão 

resolvidos da noite para o dia. É preciso motivar os professores para que eles se sintam 

estimulados a realizar cursos de LIBRAS. Já não é mais tão complexo realizar esses cursos. 

Estão disponíveis à distância e presencialmente. Porém, como já foi dito, não basta apenas a 

oferta. Acredito que a educação é um ponto fundamental para levarmos a igualdade, inclusão 

e democracia para toda sociedade. O primeiro passo, fora do ambiente familiar, é a escola. 

Dentro dessa atmosfera que as mudanças de paradigmas devem ocorrer de maneira 

contundente. 
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Não é preciso ensinar História para as crianças: a Matriz Curricular Básica para o 

Ensino Fundamental - Ciclo I (1º ao 5º ano) do Estado de São Paulo e o ensino de 

História. 

 

Paulo Eduardo Dias de Mello

 

 

Há mais de cem anos atrás o Dr. Menezes Vieira, diretor do “Pedagogium”, uma instituição 

auto-intitulada “centro impulsionador dos melhoramentos de que carece a educação nacional”, 

da recém implantada República, publicava na Revista Pedagógica, no Rio de Janeiro, um 

“extrato das Instruções aos professores por Mr. Tempels da Escola Modelo de Bruxellas” 

sobre o ensino de História, tendo por objetivo discutir o sentido do ensino de História no 

ensino primário. Favorável à manutenção da disciplina neste segmento da educação escolar, o 

autor do extrato defendia, no entanto, que a “apreciação” da História, entendida como o 

conjunto das ações dos homens, pressupunha que o aluno tivesse começado a conhecer as 

paixões e os interesses que agitavam a alma humana. Fenômenos que ainda não poderiam ser 

plenamente compreendidos pelas crianças, mas que não deveria implicar a exclusão da 

História do currículo primário. 

 A adequação do ensino de História aos alunos mais jovens deveria adotar como 

pressuposto o entendimento de que a disciplina deveria concentrar-se no cultivo de 

determinadas disposições no espírito do aluno. A primeira seria a da “sã” apreciação da 

história, que permitiria superar a apreciação do diferente como extravagante, implicando no 

desenvolvimento da noção de transformação dos costumes, portanto, no sentimento do 

“relativo humano”. A segunda adviria do sentimento de continuidade, para desenvolver a 

noção de que as transformações são lentas e de que “de um dia para o outro não há, nem 

houve jamais mudança ou transformação radical”. A terceira seria o sentimento do tempo, que 

possibilitaria ao aluno “viver” na história geral, uma sensação do tempo, tal como ele vivia na 

sua própria vida. A quarta disposição seria desenvolvida pelo sentimento de realidade no 

sentido de desmistificar os homens históricos. Por fim seria necessário responder a seguinte 

questão: - como foi possível saber tudo isto? O que implicaria em desenvolver o sentimento 

sobre o grau de fé que mereceriam as fontes históricas. 

 Tratava-se de uma concepção de ensino de história demarcada pelos quadros de uma 

visão de ciência que apostava na objetividade da investigação histórica, que enxergava no 

cerne do devir histórico dimensões psicológicas e antropológicas: a história resultaria das 
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paixões e interesses que mobilizam os homens, posicionando-a como uma “ciência moral”. O 

ensino de história pressuporia desenvolver no aluno aptidões psicológicas, sentimentos, 

disposições de espírito, para o entendimento das paixões humanas, portanto, do eixo 

mobilizador da história. Como tais disposições, na visão do autor, apenas apareceriam na 

faixa etária dos 14 ou 15 anos, a escola primária teria como tarefa preparar seu advento. 

 Para o desenvolvimento do sentimento de realidade e responder a uma questão 

fundamental do saber histórico, o autor propunha uma linha metodológica que apresentasse as 

noções a partir das circunstâncias que a criança conhecesse e compreendesse, como por 

exemplo, a ideia de partir de sua própria história. “Podemos impressionar-lhe a imaginação 

com a ideia de procurar as origens de sua família, as datas e lugares de nascimento e morte de 

seus ascendentes, suas profissões, os acontecimentos de sua vida, seus talentos, seus bens, 

etc.” afirmava o autor, concluindo: “colherá as informações e pensará nas fontes que elas 

dimanam”. Depois os alunos poderiam conhecer a história da escola, seus fundadores, sua 

inauguração, etc. Poderiam mostrar os documentos que provam estes fatos, discutindo-lhes a 

autenticidade.  

 A apreciação científica da história a ser desenvolvida nos anos seguintes da 

escolarização teria por fundamento o desenvolvimento no ensino primário de sentimentos 

básicos, de disposições de espírito, estimuladas por um ensino de uma história-pesquisa, 

história-método, no qual o uso do documento era concebido como testemunho, evidência, 

prova material da verdade histórica. No plano teórico identificava-se passado e objeto 

histórico, tendo no presente o referencial de partida do estudo, no plano metodológico, os 

documentos seriam as fontes textuais ou não textuais, que comprovariam a autenticidade do 

passado, do objeto histórico. 

  Hoje, passados mais de cem anos, documentos curriculares, produções acadêmicas 

sobre o ensino de história ainda reivindicam a necessidade do ensino de História nos anos 

iniciais da escolarização. A despeito das profundas modificações do campo do conhecimento 

histórico é possível verificar a defesa do ensino de uma história-método, assim como da 

aproximação dos conteúdos históricos a serem ensinados na sala de aula com o vivido, ou da 

defesa do uso de documentos, ou fontes documentais na sala de aula, e até a saída com os 

alunos para espaços nos possam entrar em contato com vestígios do passado. Evidentemente, 

no entanto, essa aparente aproximação entre proposições tão afastadas no tempo não pode 

obscurecer a distância que separam as atuais propostas e as concebidas no final do século 

passado.  
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 Mas, não é isso o que pensa a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Em 

Resolução nº81, de 16 de dezembro de 2011, onde se define as diretrizes para a organização 

curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais, o secretário da 

educação, supostamente "considerando a necessidade de adequar as matrizes curriculares da 

educação básica às diretrizes nacionais e às metas da política educacional", resolveu retirar as 

disciplinas de História, Geografia, e Ciências Físicas e Biológicas dos três primeiros anos 

da Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental - Ciclo I – 1º ao 5º ano. Vejamos, 

abaixo, a matriz publicada como anexo I dessa resolução: 

 

ANEXO I 

Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental - Ciclo I – 1º ao 5º ano  

Ano 1º 2º 3º 4º 5º 

Série 
    

4ª 

Base 

Nacional 

Comum  

LÍNGUA PORTUGUESA 60% 60% 45% 30% 30% 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA - - - 10% 10% 

MATEMÁTICA  25% 25% 40%  35%  35% 

CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS  
- - - 10% 10% 

EDUCAÇÃO FÍSICA/ARTE  15% 15%  15% 15%  15% 
 

Total Geral  100% 100% 100% 100%  100%  

I - dois turnos diurnos: carga horária de 25 aulas semanais, com duração de 50 minutos 

cada, totalizando 1.000 aulas anuais  

II - três turnos diurnos e calendário específico de semana de 6 dias letivos: carga horária 

de 24 aulas semanais, com duração de 50 minutos cada, totalizando 960 aulas anuais. 

 

 As escolas estaduais deveriam adotar as novas matrizes, estabelecidas pela Resolução 

nº 81, a partir de 2012. Assim, pelo menos desde então, as professoras que lecionam nos três 

primeiros anos do Ciclo I, ou dos anos iniciais do Ensino Fundamental, deveriam deixar de 

reservar um tempo específico do currículo para lecionar conteúdos das disciplinas de História, 

Geografia e de Ciências Físicas e Biológicas para seus alunos. Além disso, a carga reservada 

especificamente para as disciplinas de História e Geografia, prevista para o 4º e 5º anos, não 

deveria exceder 10% da carga horária prevista para aquele ano. 

 Assim, considerando um cálculo matemático básico, um aluno dos anos iniciais não 

deveria ocupar mais do que 10% do total de seu tempo de estudo no Ciclo I, com a disciplina 

de História. Isso significa que de um total de 6.000 horas de estudo, correspondente ao Ciclo I 

completo, ou seja, cinco anos de escolarização, uma criança não deverá ter mais do que 120 

horas de estudos sobre História. As razões dessa decisão da Secretaria paulista não são 
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esclarecidas no documento normativo, mas indicam a importância atribuída à disciplina. A 

secretaria de educação de São Paulo assume explicitamente o discurso da dispensabilidade da 

disciplina de História no processo de alfabetização e letramento das crianças, e mais, que sua 

importância na formação das crianças, se pudéssemos quantificar, não pesa mais que 2% do 

tempo curricular.  

Afinal, é importante ou não ensinar História para crianças? Se o ensino de História deve se 

restringir apenas aos dois últimos anos do Ciclo I, ele não deve participar do processo de 

alfabetização das crianças desde o seu início? A História não pode contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades relacionadas à leitura e à escrita dos alunos? Além disso, 

quais são as contribuições específicas do ensino de História para a formação das crianças? 

  Segundo Bittencourt (2011) o ensino de História sempre esteve presente nas escolares 

elementares ou escolas primárias brasileiras, ainda que a importância atribuída à disciplina 

por educadores, ou gestores, tenha sido objeto de constantes disputas desde o XIX até o atual 

século XXI. Tanto na época do império quanto no período republicano, os programas eram 

definidos em cada localidade, o número de anos de estudo foi sempre muito variável, assim 

como a forma e a profundidade dos estudos. Mas, apesar das disputas é importante ressaltar 

que os conteúdos históricos apareceram já nos primeiros planos de estudo propostos para as 

“escolas de primeiras letras”, ainda no Primeiro Reinado, em 1827. Neles o ensino de História 

articulava-se às lições de leitura, ou seja, seus conteúdos eram suportes para que os alunos 

aprendessem a ler e escrever. A partir dos anos de 1870, com a ampliação e organização das 

escolas de educação elementar a importância da disciplina se ampliou, "como conteúdo 

encarregado de veicular uma 'história nacional' e como instrumento pedagógico significativo 

para a constituição de uma identidade nacional". De certo modo tais objetivos sempre 

permearam o ensino de História para os alunos do "ensino primário" e ainda se encontram 

presentes nas atuais propostas curriculares. Mas, também adquiriram outras dimensões 

expressando novas demandas e preocupações com a formação das crianças e jovens.   

Nesse sentido é importante recuperar que, no início da década de 1990, a própria secretaria de 

educação paulista, por meio da Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas – a CENP, 

lançou uma Proposta Curricular de História para o então 1º Grau que buscava reformular a 

concepção de ensino de História e sua contribuição na formação das crianças e dos jovens. 

Essa proposta, respeitando a organização do ensino em quatro ciclos de dois anos cada, previa 

a inclusão da História desde o chamado Ciclo Básico, ou seja, desde a alfabetização. A opção 

da proposta era o trabalho por eixos temáticos. Para o Ciclo Básico o tema era: “a criança 

constrói sua própria escola”; para a 3ª e 4ª séries o tema previsto era: “a construção do espaço 
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social: movimentos de população”. A proposta preconizava que uma das funções sociais da 

escola fundamental seria contribuir para a formação do aluno como sujeito de sua própria 

história. Ao mesmo tempo, incentivando a participação dos alunos por meio da oralidade e 

atividades de leitura e escrita, de leitura de documentos e fontes diversas, a disciplina 

colaborava ativamente com o processo de aquisição da linguagem escrita.  

Esta orientação sobre a inclusão da História no currículo, como uma disciplina escolar das 

chamadas séries iniciais, foi assimilada aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

lançados pelo MEC, em 1997. Assim, apesar do documento apresentar a História e Geografia 

no mesmo caderno, cada disciplina é tratada em sua especificidade indicando quais são seus 

objetivos, conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem, desde o ciclo de alfabetização. Da 

mesma forma que a proposta paulista, os PCN se organizam em ciclos e eixos temáticos. No 

primeiro ciclo o eixo temático é “História Local e do Cotidiano”; no segundo ciclo é “História 

das organizações populacionais”. O documento refere-se especificamente sobre o tema da 

alfabetização recomendando que:  

 
No caso do primeiro ciclo, considerando-se que as crianças estão no início da 

alfabetização, deve-se dar preferência aos trabalhos com fontes orais e 

iconográficas e, a partir delas, desenvolver trabalhos com a linguagem escrita. De 

modo geral, no trabalho com fontes documentais — fotografias, mapas, filmes, 

depoimentos, edificações, objetos de uso cotidiano —, é necessário desenvolver 

trabalhos específicos de levantamento e organização de informações, leitura e 

formas de registros. O trabalho do professor consiste em introduzir o aluno na 

leitura das diversas fontes de informação, para que adquira, pouco a pouco, 

autonomia intelectual. (PCN – História e Geografia, p.34) 

 

 No trabalho com fontes na sala de aula, os PCN indicam que o professor pode 

identificar as linguagens específicas de cada documento seja ele um documento escrito, 

iconográfico, audiovisual, ou material.   

 Mesmo em documentos curriculares mais recentes, como o produzido pela Prefeitura 

de São Paulo, em 2007, que trabalha com o conceito de expectativas de aprendizagens e 

apresenta uma proposta de currículo baseada numa abordagem interdisciplinar, a disciplina de 

História não desaparece. Na proposta da prefeitura paulistana os conhecimentos são 

organizados em torno do eixo “Natureza e Sociedade”, composto pelos conteúdos das 

disciplinas de Ciências Naturais, Geografia e História. Segundo o documento a proposta foi 

organizada tendo como finalidade estudos interdisciplinares que partem de questões próprias 

das vivências humanas e suas interações com a natureza, com o intuito de favorecer às 

crianças, dessa faixa de idade, condições para a indagação, a elaboração e a compreensão de 
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diferentes elementos do mundo, presentes em seu cotidiano e relacionados à diversidade de 

procedências culturais, lugares e épocas.  

 A exclusão das disciplinas de História, Geografia e Ciências Físicas e Biológicas tal 

como aparece na atual Matriz Curricular para as escolas da rede estadual paulista representa 

uma proposição contrária a todas as indicações curriculares. Inclusive significa uma ruptura 

com a própria história das reformas do currículo estadual, que foi um dos primeiros, na 

década de 1980, a reinserir a História ao lado da Geografia como disciplinas autônomas, após 

o período em que ambas foram agrupadas e descaracterizadas pelos chamados Estudos 

Sociais.  

 Além disso, esta postura contraria os resultados de pesquisas e investigações 

produzidas na área do ensino de História sobre os anos iniciais, que têm se expandido nos 

últimos anos. Trabalhos de pesquisadores como Araújo (1998), Assis (1999), Germani 

(2001), Siman (2003), Miranda (2004), Gaelzer (2006), Cardoso (2006), Oliveira (2006) 

abordaram diversos temas e investigaram distintos problemas do ensino de História nos anos 

iniciais desde a noção de tempo de crianças e adolescentes; as práticas de ensino de História 

desenvolvidas nas escolas; o uso de documentos no ensino de História; os processos de 

aprendizagem dos alunos; o conhecimento histórico dos professores; seus discursos e práticas. 

Certamente, um dos fios condutores desses trabalhos é a afirmação da importância e das 

especificidades que devem cercar o trabalho com História para as crianças dos anos iniciais.  

 Diante desse quadro, como podemos explicar que a secretaria de educação paulista 

tenha optado por excluir da matriz dos anos iniciais a disciplina de História? Certamente, isto 

não resulta de uma concepção oriunda do pessimismo piagetiano de que as crianças são 

incapazes de aprender História, por ser algo abstrato, inatingível para elas que ainda não 

alcançaram o estágio de desenvolvimento que lhes permite acesso ao pensamento formal. 

Também não parece ser uma decisão tomada como uma resposta à medida provisória nº 586, 

de 08 de novembro de 2012, do governo federal, que instituiu o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Esta não parece ser uma decisão de gestores que estão 

apostando na priorização das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática como solução 

para resolver o problema das crianças que não chegam alfabetizadas ao final desta etapa de 

ensino.  

Na realidade a Resolução 81, de 16 de dezembro de 2011, é quase uma reedição de uma outra 

produzida em 2007, a Resolução SE - 92, de 19-12-2007.  
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 Resolução SE - 92, de 19-12-2007 - ANEXO I 

Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental - Ciclo I – 1º a 4ªsérie  

Série 1ª 2ª 3ª 4ª 

Base 

Nacional 

Comum  

LÍNGUA PORTUGUESA 60% 45% 30% 30% 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA - - 10% 10% 

MATEMÁTICA  25% 40% 35%  35%  

CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS  
- - 10% 10% 

EDUCAÇÃO FÍSICA/ARTE  15% 15%  15% 15%  
 

Total Geral  100% 100% 100% 100%  

 

Portanto, não parece ser o atual contexto de priorização da alfabetização uma explicação 

razoável para a escolha da secretaria, até porque essa decisão já vem de, pelo menos 2007.  

Cabe destacar, ainda, que há uma diferença muito importante entre as duas Resoluções. A 

diferença é que na Resolução 81 de 2011 não foi reeditado o parágrafo 3º da Resolução 92 de 

2007, o qual estabelecia que a priorização dada ao desenvolvimento das competências leitora 

e escritora e dos conceitos básicos da matemática, no ciclo I, não eximiria o professor da 

classe da abordagem dos conteúdos das demais áreas do conhecimento. A Resolução 81 

simplesmente não menciona ou faz qualquer indicação sobre a necessidade dos professores 

trabalharem os conteúdos das disciplinas que tiveram sua carga horária extirpada da matriz. 

Isso é, simplesmente, omitido. 

Mas, afinal, o que explica essa atitude da secretaria da educação do estado de São Paulo? 

Efetivamente, ainda não sabemos. Apesar da mobilização realizada pela Associação Nacional 

de História – ANPUH, que realizou em março de 2013 o Fórum SP Sem Passado: Ensino de 

História e Currículo no auditório da Faculdade de Educação da USP, com a participação de 

um público de 120 pessoas, entre professores do Ensino Fundamental e Médio, estudantes de 

História e Pedagogia, além de professores e pesquisadores de ensino de História, que resultou 

na elaboração de uma carta aberta veiculada pela internet e encaminhada à secretaria, 

nenhuma resposta foi ouvida.  

 Passados mais de 100 anos, talvez Mr. Tempels ficasse bastante surpreso diante das 

iniciativas dos gestores públicos do governo paulista de promoverem a subtração de 

disciplinas básicas do currículo dos anos iniciais. Talvez para ele, um educador do século 

XIX, e que entendia a História como uma “ciência moral” - ideia hoje desconstruída- a 

supressão da disciplina na “escola primária” significasse impedir o advento das aptidões 

psicológicas, sentimentos, disposições de espírito para que o aluno pudesse alcançar o 
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entendimento das paixões humanas, que ele considerava o eixo mobilizador da história. Para 

nós, como afirmam os autores da carta aberta à secretaria de educação de São Paulo, esta 

supressão representa um sério “sequestro cognitivo”, pois nega a possibilidade de uma 

formação histórica das crianças. Mais ainda, opera uma nova forma de seleção dos conteúdos 

escolares que extrai a alfabetização histórica do currículo escolar e produz as condições para o 

analfabetismo político. 
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