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APRESENTAÇÃO 
	

O V Simpósio de História Regional e Local: poderes e resistências é um evento acadêmico 
bianual do Programa de Pós-graduação em História Regional e Local (PPGHIS) do 
Departamento de Ciências Humanas, Campus V, da Universidade de Estado da Bahia. Esta 
edição celebra dez anos de implantação e sucesso do PPGHIS e os 26 anos do curso de 
Licenciatura em História, continuando a promover o debate sobre pesquisa e produção de 
conhecimento em todas as esferas da História.	

O V SHRL traz em sua programação duas conferências de renomados historiadores 
sobre temas atuais. A conferência de abertura, intitulada Espaços de poder e ameaças: políticas de 
gênero no Brasil 1980-2016, foi ministrada pela consagrada Profa. Dra. Joana Maria Pedro, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) especialista nos estudos de gênero, com 
diversos trabalhos reconhecidos internacionalmente. E, a conferência de encerramento, 
Resistências ao Escola sem Partido, foi proferida pelo não menos consagrado Prof. Dr. Fernando 
de Araújo Pena, da Universidade Federal Fluminense (UFF), quem vem discutindo 
internacionalmente as mudanças educacionais promovidas pelo Ministério da Educação.	

O evento contou com oito minicursos, dez simpósios temáticos, seis mesas-redondas, 
todas com temáticas que perpassam distintas temporalidades históricas, da colônia à 
contemporaneidade, e fomentam a discussão sobre o tema escolhido para esta edição, poderes 
e resistências; por pretender trazer à reflexão as conjunturas e os contextos históricos que 
engendraram e engendram as transformações em todas as dimensões da vida humana e que, 
no atual momento da História do Brasil, tem instigado as relações de força e poder na 
sociedade civil. O alto nível dos debates das edições passadas evidencia o quanto o SHRL 
está consolidado como um dos mais importantes eventos regionais de História em nível 
nacional.	

Agradecemos o apoio e financiamento do PPGHIS, do DCH-V e do CNPq, bem 
como a todos os monitores e colaboradores que trabalharam para o sucesso do evento.	

	

Santo Antônio de Jesus, outubro 2017 

	

Edinelia Maria Oliveira Souza	
Suzana Maria de Sousa Santos Severs	

Vânia Nara Pereira Vasconcelos	
Virgínia Queiróz Barreto 
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PROGRAMAÇÃO 
	

 
03 de outubro de 2017 

10:00 – 17:00   Credenciamento 

18:00 – 19:00   Cerimônia de Abertura 

19:00 – 21:00   Conferência de Abertura 

04 de outubro de 2017 

08:00 – 10:00   Minicursos 

10:00 – 12:00   Mesa Redonda 

12:00 – 14:00   Almoço 

14:00 – 16:00   Simpósios Temáticos 

16:00 – 17:00  Atividade Cultural 

18:00 – 20:00 Mesa Redonda 

05 de outubro de 2017 

08:00 – 10:00   Minicursos 

10:00 – 12:00   Mesa Redonda 

12:00 – 14:00   Almoço 

14:00 – 16:00   Simpósios Temáticos 

16:30– 18:00  Atividade Cultural 

19:00 – 21:00 Lançamento de Livros – Conversa com os autores 

06 de outubro de 2017 

08:00 – 10:00   Minicursos 

10:00 – 12:00   Mesa Redonda 

12:00 – 14:00   Almoço 

14:00 – 16:00   Simpósios Temáticos 

16:00 – 18:00  Conferência de Encerramento  

18:00 – 20:00             Atividade Cultural 
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Cristiana Lyrio Ximenes (Universidade do Estado da Bahia); Maria das Graças de Andrade Leal 

(Universidade do Estado da Bahia); Sara Faria de Oliveira (Universidade do Estado da Bahia) 
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O ENSINO DE HISTÓRIA, NO COLÉGIO MUNICIPAL DE QUEIMADAS-BA, NO CONTEXTO 
DA DITADURA MILITAR (1970-1985): MEMÓRIAS DESSE PROCESSO 
 

Catiana Baraúna Reis1 
 
Introdução  

 
Este trabalho, visa refletir sobre o ensino de História no Brasil, no contexto da 

Ditadura Militar (1964-1985). Analisando as mudanças adotadas mediante os decretos que 

versavam sobre as alterações na educação, e principalmente, no ensino de História, atentando 

para as repercussões na instituição pública denominada Colégio Municipal de Queimadas, 

fruto desse período por ser fundada em 07 de abril de 1964, situado no interior da Bahia, na 

cidade denominada Queimadas, que serviram de dispositivos para a imposição da memória 

do governo ditatorial em vigor. 

No decorrer do texto, mostram-se alguns meios de repressão que eram empregados 

para limitar a criticidade da população, como por exemplo, mudanças no ensino das ciências 

humanas, principalmente, no que diz respeito a disciplina de História. Esta teve a sua carga 

horária diminuída em detrimento do surgimento da disciplina de Estudos Sociais no ensino 

de Primeiro Grau, chamado atualmente de Ensino Fundamental, e também incorporada a 

outras, como Educação Moral e Cívica. 

 Por meio das Reformas Educacionais do Ensino Primário e Secundário, o regime fez 

valer o seu interesse. Ocorrida em 1971 tendo aparato legal a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 5692/71, o ensino foi reformulado. Sendo esse período, no momento, o 

nosso foco de análise, já que a instituição analisada teve a autorização concedida pela 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado através da Portaria n° 7.331 de 19 de junho de 

1970 para funcionamento. Portanto, na primeira escola de Ensino Secundário: ginasial e 

Normal, do município será analisada para entender como se deram os mecanismos para 

disseminar os interesses do governo ditatorial. 

No contexto analisado, o Estado efetuou políticas que reorientaram a educação, com 

a intenção de expandir o domínio sobre as unidades de ensino, legitimando, dessa maneira, 

os interesses ideológicos concernentes ao governo que foram imprescindíveis para controlar 

os segmentos sociais que fossem contra a ordem instituída, ou que representassem de algum 

modo a “sublevação” ao governo. 

																																																													
1 Professora no município de Queimadas desde 2008. Graduada em História pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB/2009-2013) – Campus XIV. Especialista em História da Bahia pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS/2015-1017). Atualmente, Mestranda em História Regional e Local – (UNEB/ 2017) 
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Partindo dessas informações, documentos foram utilizados para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  Houve a necessidade de recorrer às fontes orais, através das narrativas 

apreender os acontecimentos vividos pelos ex-estudantes e ex-professores2 que estiveram 

inseridos nesse processo, no período de 1970 e 1980.   Esses depoimentos estimulados por 

meio de questionários semiestruturados, proporcionarão o aparecimento da memória dos 

sujeitos que viveram nesse contexto, e assim, a compreensão de como se deu o ensino de 

história nesse período. Utilizaram-se, também as gerências de currículo enviadas pela 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia à escola em análise, que continham a carga horária 

das disciplinas ministradas na escola. 

 
Trajetória do ensino de História 

 
É interessante historicizar a trajetória da implantação da História enquanto disciplina 

escolar no Brasil, que surge no período Regencial, como disciplina obrigatória com a criação 

do Colégio Pedro II em 1837, no Rio de Janeiro, introduzida a partir do ano seguinte em seus 

programas curriculares, “sob influências do pensamento liberal francês e o bojo do 

movimento regencial, [...] e seu Regulamento, de 1838, determinou a inserção dos estudos 

históricos no currículo, a partir da sexta-série” (NADAI, 1993, p. 145-146). 

No entanto, para se tornar uma instituição de ensino modelo para as demais escolas, 

precisaria ultrapassar alguns obstáculos como a necessidade de material e metodologia.  

Então, a escola pública secundária para direcionar o trabalho teve como referência o modelo 

da França, prevalecendo os estudos literários com ênfase para o ensino clássico e humanístico. 

Tendo como objetivo fundamental, atender a formação dos segmentos das classes 

dominantes. Sendo assim, de início a disciplina seria ministrada para as turmas da sexta-série, 

com um ensino baseado na história da Europa Ocidental, já que na escassez de material se 

recorria as traduções dos compêndios franceses, e na falta, utilizava-se os manuais sem 

traduções. Na França “o papel principal da história, portanto, seria construir o passado tal 

como fora revelando heróis nacionais e os grandes fatos. [...] Daí o início do ensino de história 

no Brasil, contada a partir dos ‘grandes homens’” (PEREIRA, 2014: 03). 

Após a independência, o Estado brasileiro estava organizando-se politicamente, 

portanto, seria interessante que os conteúdos exaltassem os “grandes feitos” desse contexto; 

para ajudar nesse processo houve a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 

(IHGB), criado em 1838. Segundo Thais Nívia de Lima e Fonseca (2004, p.46), esse instituto 

tinha a finalidade de “elaborar uma história nacional e difundi - lá por meio da educação, mas 

																																																													
2 Os ex-estudantes e ex-alunos, encontram-se no corpo do texto com nomes fictícios para preservar a identidade. 
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precisamente por meio do ensino de História”. E o meio viável para a disseminação dessas 

ideias seria através da escola que receberia os currículos, manuais didáticos, prontos; muitas 

vezes, escritos pelos parceiros do Instituto. 

Com a implantação da República, não se verifica enormes mudanças nas concepções 

do ensino de História, no entanto, desde o início do século XX vários autores de livros para 

os ensinos primários e secundários, acreditavam na eficiência deste ensino na formação de 

um cidadão adaptado à ordem social e política (FONSECA, 2004). 

O ensino de História passou por muitas reformulações para que se pudesse criar uma 

estrutura de ensino que abarcasse mais as especificidades brasileiras, no entanto, isso não quer 

dizer que o branco e cristão, deixará de ser exaltado como importante e responsável por 

“descobrir” as novas terras. Em meio às reformulações, as intenções se centraram em 

desenvolver na população o amor à pátria e mecanismos que os façam se perceber como 

pertencente a uma nação. 

As inúmeras transformações que o afetaram, foram marcadas, tanto por reflexões 

realizadas pelas tendências historiográficas, como também, pelas características advindas da 

sociedade e da política de cada período.  

Em 1942, o ensino secundário passou por mudanças, de acordo com a Reforma 

Gustavo Capanema, estabeleceram-se dois níveis: o curso ginasial, com duração de quatro 

ano, e o curso colegial (BITTENCOURT, 2011). Lembrando que o paísencontrava-se no 

contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no governo de Getúlio Vargas, sendo 

assim o Brasil estava interessado em favorecer o desenvolvimento da economia, de 

consumidores para atender a demanda necessária para a modernização. A História nesse 

contexto teve como finalidade difundir “elementos que formam a trama da história, por meio 

de fatos políticos, econômicos, sociais” (Ibid. p. 82), ou seja, servia para a informação dos 

“ditos” importantes marcos da História. Mesmo o ensino de História estando em processo 

de reformas, ainda se encontrava fundado em programas curriculares e orientações 

metodológicas, que explicitavam a ideia de construção nacional. A partir da noção de 

patriotismo, formaria uma população “participante e consciente”. 

Nas décadas de 50 e 60, apareceram novas propostas sobre a educação e o ensino de 

História. As críticas vinham dos professores com formação em História, curso criado a partir 

de 1934 que profissionalizou docentes que estavam iniciando sua prática entre ensino e 

pesquisa. Esses profissionais estavam instigando em seus alunos o ato de pensar e refletir 

sobre vários aspectos da realidade do país: política, sociedade, economia, cultura. Sob a 

inspiração da corrente historiográfica Nova História, a disciplina aguçava o pensamento dos 
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discentes.  Estes, ainda não tinha adquirido essa autonomia intelectual, e a situação ficou mais 

complicada após três anos, com a implantação do denominado golpe militar de 1964, eis mais 

um período que influenciará o ensino e em especial, o de História, criando objetivos que 

atendam às necessidades do governo vigente. 

 
A implantação da Ditadura Militar (1964-1985): repercussões no ensino de História no 
Colégio Municipal de Queimadas 

 

Com a implantação da Ditadura Militar (1964-1985) as mudanças foram visíveis, 

existiam repressões em todos os âmbitos, para que se evitasse qualquer forma de rebelião ou 

conspiração que se opusesse ao governo, “foi uma intervenção duradoura, mediante a 

implantação de um regime político, de cunho ditatorial, num momento em que os militares 

[...] estiveram diretamente à frente do aparelho de Estado.’’ (GERMANO, 2005 apud 

PEREIRA, 2014, p. 05) 

Essa forma de governo justificou-se pela necessidade de proteção ao país e a política 

nacional, que de acordo com os militares estaria em perigo devido o comunismo, sendo assim, 

o golpe dado em 01 de abril de 1964, seria imprescindível para manter o desenvolvimento 

econômico brasileiro. No entanto, para defender as suas ideias, organizou-se um regime 

ditatorial que repreendia e era violento na extinção da “desordem” e de mecanismos 

comunistas, essas atitudes visavam atender as aspirações da burguesia. E impedia a população 

de participar das instituições, pois tinha o interesse de legitimar o seu governo, através dos 

canais de propagandas exacerbadas de cunho nacionalistas sobre as ações praticadas. 

Com relação às unidades de ensino, havia forte limitação política, pois, a intenção era 

realizar mudanças nos âmbitos sociais e educacionais, com ordens vindas “de cima para 

baixo”. 

Sendo assim, nesse período aconteceram muitas prisões, repressões e silenciamentos, 

com qualquer pessoa que estivesse instruções para pensar e compreender o que se estava 

passando: docentes, artistas, discentes, sindicalistas, entre outros intelectuais. 

É nesse contexto que o governo vai criar meios para conter as possíveis contestações 

ao seu governo, visando a educação como um mecanismo que iria servir para difundir as 

ideologias do seu interesse. 

Um dos mecanismos se efetuou com a reforma na educação havendo a aprovação, 

em 1968, da Reforma do Ensino Superior, não iremos nos ater, neste momento, sobre esse 

decreto que aboliu a autonomia das universidades, sendo professores universitários cassados, 

demonstrando assim, o controle exercido pela Ditadura Militar. E pouco depois, houve a 
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implantação das Reformas Educacionais do Ensino Primário e Secundário, o regime fez valer 

o seu interesse, com a implantação da Lei de Diretrizes e   Bases da Educação –  LDB 

5692/71, que reformulou  o ensino nos seguintes aspectos: “torna-se obrigatório a 

escolaridade para crianças entre sete  e quatorze anos; o Ensino Fundamental passa a ser 

realizado em oito anos (1ª a 8ª série); [...], e o Ensino Secundário passa a ser de três ou quatro 

anos, de cunho totalmente voltado para o ensino técnico. ” (SILVA, 2000 [s.p]). 

Como o novo governo tinha a intenção de desenvolver a industrialização no país, 

seria importante preparar a mão de obra aumentando a sua escolaridade voltada para a 

profissionalização, então, terminaria o Ensino Médio e teriam indivíduos qualificados para 

atuar em uma profissão, “proporcionando assim, a opção de finalização dos estudos, mas 

com uma formação profissional definida e valorizada”. (ROMANELLI, 1983 apud PLAZZA, 

p. 07). Correspondendo os padrões do governo ditatorial em vigor para formar trabalhadores 

e não cidadãos críticos que colocassem em risco a atuação dos militares na presidência. 

Outra forma de controle foi a diminuição da carga horária da disciplina de História, e 

até mesmo a extinção em algumas séries, ficando reservada apenas para as séries finais do 

atual Ensino Fundamental. História e Geografia foram fundidas para a implantação da 

disciplina de Estudos Sociais. 

Ao analisar a gerencia currículo e instrução, documento encontrado no CMQ (Colégio 

Municipal de Queimadas) que contém a carga horária das disciplinas, o ano de 1974-1975, 

chamou a atenção ao comparar com os anos posteriores, pois ao observar o Núcleo Comum, 

observa-se que a disciplina de Estudos Sociais aparece, no entanto não tem carga horaria. 

Então, podemos inferir que nestes dois anos ainda não havia a sua implantação nesta unidade 

de ensino, mediante o decreto de 1971? De acordo com a gerência das aulas, não; após três 

anos da publicação do decreto, essa mudança ainda não estava sendo aplicada no CMQ. Com 

relação à disciplina de História, não se nota alterações, é aplicada a partir da 5ª série com 03 

aulas semanais, já nas turmas de 6ª, 7ª e 8ª série eram ministradas duas aulas. Geografia, nas 

turmas da 5ª, 7ª e 8ª erafornecida 02 aulas semanais, e a 6ª com 03 aulas. Educação Moral e 

Cívica (EMC), apenas uma aula semanal nas turmas de 5ª e 6ª séries. Portanto, entre o período 

de 1974-75, não se tem influências das medidas tomadas pelo governo ditatorial no ensino 

do CMQ, no que corresponde a Lei 5692/71 que diminui a carga horária de História em 

detrimento de Estudos Sociais. 

Continuando a analisar o mesmo documento, nos anos posteriores, percebe-se, que 

no ano de 1976, as reformulações foram aplicadas, História e Geografia não aparecem como 

disciplina a ser aplicada nas turmas de 5ª e 6ª série, somente nas turmas de 7ª e 8ª de forma 
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reduzida, apenas 02 aulas por semana. EMC, agora com duas aulas semanais, com exceção 

das 7ª e 8ª séries. E Estudos Sociais, já começa com sua carga horaria avantajada, com 03 

aulas semanais nas turmas de 5ª e 6ª séries. Então, a partir de 1976 as reformas foram aplicadas 

na instituição de ensino, que no decorrer dos anos só foram se intensificando, como por 

exemplo, EMC teve seu auge no ano de 1978, pois foi ofertada em todas as turmas do atual 

Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries). E no ano seguinte, não aparece na turma da 8ª série. 

E em 1980, também não foi ministrada na 7ª série. 

Ora, aumentando a carga horária de EMC, ora diminuindo, se percebe que a influência 

do governo ditatorial foi sentida na escola pública de Queimadas, com o intuito de alcançar 

os objetivos, neste caso, podar a formação de indivíduos críticos e reflexivos capazes de 

interferirem socialmente para mudar a realidade em que vivem. 

Sendo assim, entende-se que o esvaziamento da disciplina de História, se fez 

necessário por ser entendida como um instrumento capaz de instigar o desejo pela liberdade 

de lutar por dias melhores em prol do bem comum. No entanto, essa visão não podia ser 

estimulada, por isso, a necessidade de inculcar no povo a noção de amor à pátria, de ufanismo, 

nacionalismo, enfim, elementos que evitassem a perturbação da ordem. Por isso: 

 
[...] incluíram a disciplina de Educação Moral e Cívica, tentativa de atualização para 
as massas de uma educação de caráter moral, sem o componente cultural próprio 
as humanidades. No Ensino Médio, História e Geografia sobreviveram, ao lado 
da Organização Social e Política do Brasil, [...] (PCNs 2000, apud BARAGLIO, 
2011, p. 18). 

 
O regime estava preocupado com o ensino da educação cívica, e tornou obrigatórias 

as disciplinas já existentes, como mencionadas na citação acima: EMC e OSPB. Mudanças 

implantadas pelo Decreto-lei n°. 869, de 12 de setembro de 1969, tornando obrigatório a 

EMC em todos os níveis de ensino. Com essa alteraçãotêm-se meios para disseminar a 

ideologia e controle dos militares, mediante a estimulação do desenvolvimento de uma 

educação de cunho moral e cívico do povo. 

Ao entrevistar ex-estudantes que estiveram matriculadas na década de 70 no colégio, 

Geo3, falou sobre o que se trabalhava na disciplina EMC, vejamos: 

 
Nessa disciplina era trabalhada a virtude, os bons costumes, até etiqueta se como 
se comportar em uma mesa a gente trabalhou. O amor à pátria, o civismo era 
demais, os hinos. Hoje em dia, o aluno mal canta o Hino Nacional. Mas, na nossa 
época a gente cantava hino de todo tipo, era hino do marinheiro, era hino do 
soldado, de Duque de Caxias. [...], foi mais ou menos isso que a gente fazia. 

 
																																																													
3 O nome da estudante da década de 70 é fictício para preservar a identidade do entrevistado. Essa ex-aluna, em 
1977, tornou-se professora na instituição. No decorrer do texto, temos narrativas suas enquanto professora de 
EMC. 
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Por meio desse fragmento da entrevista, pode-se perceber que a prática da professora 

instigava nos estudantes o enaltecimento do civismo, trabalhando com símbolos da pátria 

para desenvolver o sentimento de amor a nação. Assim, eles sentiriam a necessidade de cuidar, 

ou até mesmo morrem em prol da pátria, não havendo espaço para o desenvolvimento da 

criticidade, imprescindível para o aluno aprender a lidar com a realidade. Ao falar sobre esse 

ponto a entrevistada, demonstra nos gestos e na entoação da voz, o quanto ela acha 

importante que se trabalhe com esses temas na sala de aula. 

O intuito de controlar a educação, e em especial o ensino de História se percebe 

quando se questiona sobre os conteúdos aplicados em sala de aula, a entrevistada Lilac4, revela 

o seguinte: 

 
Não tinha livro, passava um apontamento gigantesco, e as provas eram feitas com 
perguntas e respostas. E você tinha que responder ao pé da letra como ela lhe deu 
no apontamento. [...]. Aí, no dia da prova, ela dizia assim, o que foi que aconteceu 
no dia 22 de abril de 1500? Aí, você ia responder: foi o descobrimento do Brasil 
por Pedro Álvares Cabral e tal. Nas provas ela invertia uma data. Dizia assim, 
perguntava se o ano da independência do Brasil tinha sido em 07 de setembro de 
1520. Ou então, ao invés de 22 de abril ela colocava 21. Entre os conteúdos tinha 
independência, Tiradentes, conteúdos corriqueiros. 

 

Então, vê-se que no Ensino de História havia muita cobrança tanto de datas 

decoradas, como uma abordagem de conteúdos que mostrem os “grandes heróis” que 

contribuíram para a construção da história da nação. Não é percebido na citação acima, o 

estímulo para conscientizar os estudantes que eram sujeitos ativos e construtores da história. 

Nesse sentido, a disciplina de História, em meio as suas limitações, pois sua carga horaria foi 

diminuída, servia como mecanismo para adequar os indivíduos aos interesses do governo 

ditatorial, já que não era criado espaço para discussões que instigassem entender a política do 

país. 

No município de Queimadas, alguns profissionais da educação, dizem que estiveram 

alheios aos acontecimentos sociais; esses quando questionamos sobre o ensino no contexto 

da Ditadura Militar, no primeiro momento, professores e alunos não sabem o que responder 

depois eles dizem que não houve nenhum tipo de influência, como por exemplo,  

 
Não, a gente aqui, parecia que vivia era no céu, num tinha... Porque agora, meu 
Deus do céu! Afetou tudo agora [...] antigamente não tinha isso não. Talvez o 
pessoal lá, enfiado em política e nos grandes centros, claro que houve, mas aqui, 
qual a influência que teve aqui? Nada, nadinha. (BELA, ex- professora) 

 

																																																													
4 Ex-aluna do Colégio Municipal do município de Queimadas, Ba., a partir de 1970. 
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A ex-professora Elza, converge com a afirmação da colega Bela, e diz que “a gente 

como que não se envolvia muito, quase que nem sabia o que estava acontecendo de fato no 

país, só depois é que a gente vai ouvindo. Hoje em dia, misericórdia, eu fico assistindo e 

achando assim, que horror, e na época não me passava na cabeça”. 

Então, a disseminação das finalidades desse período político, se deu de maneira 

disfarçada de tal modo, que esses docentes não conseguiram perceber o que se passava no 

país. Ou então, optaram em fazer de conta que não estavam vendo nada para não ir contra o 

governo, é também uma possibilidade, já que a professora de História e ao mesmo tempo, 

professora de EMC, ao passar esta última matéria para a professora Geo5, ela fez algumas 

observações sobre o que deveria ser dado ao aluno, fazendo a seguinte orientação: “você dá 

o assunto, não tem nada de perguntar qual é a opinião do aluno, por que é coisa que não vai 

levar a nada e a gente não vai poder resolver as situação”. 

 Diante do conselho, a professora que a convite da diretora entrou na instituição em 

1977, ficou receosa e evitou procurar outras fontes, ficando apenas com os livros que a escola 

recebia da referida disciplina. Sendo assim, “não buscava outras áreas, que tinha autores que 

eram mais ousados, e eu podia sair do ritmo e estar, quando pensar que não, virando 

subversiva dentro da sala de aula”. Segundo Geo foi por esse episódio que ela percebeu a 

interferência da Ditadura Militar na educação, onde o professor, “não tinha que formar 

crianças críticas” (EX-PROFESSORA GEO).  

A História foi vista de forma tradicional nos currículos escolares até meados dos anos 

80. Com o processo de democratização do país, “ficou mais clara a necessidade de 

promoverem mudanças no ensino de História (FONSECA, 2004:59). Nesse período, 

elaborou-se uma nova proposta metodológica e programas para o ensino dessa disciplina no 

ensino fundamental e médio. Surgiram muitas discussões na elaboração das novas propostas, 

e isso fez emergir o interesse de se propor ao ensino de História projetos educacionais 

inseridos no processo da democracia do país. 

 
Considerações finais  

 
O presente trabalho procurou refletir sobre o ensino de História no período da 

Ditadura Militar (1964-19685), analisando como as reformulações implantadas nesse período 

foram sentidas na escola pública denominada Colégio Municipal de Queimadas-Ba. Para tal, 

																																																													
5 Geo, ex-estudante do CMQ que concluiu o Curso do Magistério em 1974. E no ano de 1977, seu nome é 
encontrado na caderneta como professora de Iniciação as Ciências, nas turmas de 5ª série (1ª série ginasial), e 
no ano de 1978, ministrava a disciplina de Educação Moral e Cívica. 
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utilizamos documentos e entrevistas com ex-alunas e ex-professores da década de 70 e 80 do 

século XX, os quais possibilitaram compreender os impactos no ensino mediante os 

interesses políticos de quem estava no poder. 

Ao examinar o período ditatorial, percebe-se que a educação, em particular, o ensino 

de História, serviu como um mecanismo para a formação moral, patriótica dos jovens 

implantando neles a ideia de amor ao país, ao ponto de não se rebelar contra o que estava 

imposto, e isso servia para atender os interesses do grupo dominante que estava no poder. E 

isso se deu, através da disciplina de EMC que ao internalizar sentimentos voltados para o 

cuidado com a pátria, da inclusão da disciplina de Estudos Sociais, que objetivava apenas 

“integrar” o indivíduo ao espaço em que convive, e ainda, diminuindo a carga horaria de 

História. 

No colégio em análise, alguns professores tinham a consciência do contexto ditatorial 

que a política do país estava passando, no entanto, por não ir de contra ao governo, por não 

instigar a criticidade do educando de forma explicita, isso não quer dizer que seja uma 

alienação, podemos considerar que esses profissionais não quiseram se comprometer, ou 

entrar em um campo, que eles entendiam, como ilustrei na fala da ex-professora, “por que é 

coisa que não vai levar a nada e a gente não vai poder resolver as situações”. Então, optou-se 

por manter-se na sua “zona de conforto”, certamente, por receio de sofrer algumas 

repressões, típico daquele momento. 

Portanto, diante do que foi exposto, pode-se inferir que o CMQ acompanhou as 

mudanças do período ditatorial, já que “nasceu” nesse contexto, que foram estabelecidas 

sobre o ensino de História, repercutindo nas práticas dos professores em sala de aula que 

apenas reproduzia o que estava no livro, sem dar espaço para questionamentos ou reflexões 

sobre o que acontecia no país, ou seja, apenas transmitindo uma educação ideológica de 

manipulação para manter o Estado com poder, sendo visível essa conclusão por meio das 

falas dos entrevistados e documentos analisados.  

Antes de fechar o texto, algo me inquieta, se as atividades desenvolvidas nessa escola 

foram tão condizentes com os interesses da Ditadura Militar (1964-1985), por que as 

disciplinas de História e Geografia só tiveram sua carga horária diminuída, e entrou Estudos 

Sociais, apenas em 1976, se essa alteração se tornou obrigatória em 1971 com a Lei 5692?  
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CANTO NEGRO: AS MÚSICAS DO BLOCO AFRO ILÊ AIYÊ PARA INCLUSÃO DA HISTÓRIA E 
CULTURA AFRICANA NO CURRÍCULO ESCOLAR  
 

Átila Silva Sena Guimarães1 
 

A música sempre fez parte do cotidiano de quase todas as culturas. É uma fonte 

preciosa de informações sobre os seres humanos e suas relações sociais, através delas 

podemos perceber aspectos subjetivos de quem interage com ela assim como representações 

simbólicas (re) produzidas na sociedade. Logo, é uma construção social e histórica que serve 

para comunicação, para transmissão de conhecimentos, técnicas, valores e crenças de um 

povo. Conforme exposto por Marcos Napolitano (2002:77) onde salienta que a canção ocupa 

um lugar muito importante na produção cultural, “ela tem sido termômetro, caleidoscópio e 

espelho não só das mudanças sociais, mas, sobretudo das nossas sociabilidades e 

sensibilidades coletivas mais profundas”. 

Sendo a música um documento histórico repleto de historicidade torna-se possível 

utilizá-la como fonte de pesquisa historiográfica e como recurso para o saber pedagógico em 

sala de aula possibilitando a construção do conhecimento histórico de forma diferenciada do 

convencional que está sobretudo, pautada em aulas expositivas auxiliadas por livros 

didáticos, em novas linguagens. 

 
A linguagem expressa das canções foge ao convencional em sala de aula. Seu 
propósito é auxiliar o aluno a construir o conhecimento histórico a partir de 
documentos diferenciados dos costumeiramente presente nas aulas e, por isso, 
sua utilização está relacionada a proposta alternativas de organização dos 
conteúdos. (ABUD, 2005, p. 315). 

 
A organização dos conteúdos para o ensino de História sempre esteve relacionada a 

formação das identidades como objetivo principal dos currículos de História. O que 

evidencia que ela não faz parte da essência humana e sim faz parte de um processo histórico 

de significação e re-significações simbólicas subjetivadas (Hall,2008). O problema é que esse 

currículo sempre esteve imbricado pela ótica da cultura europeia como parâmetro ideal a ser 

imitado pela população brasileira incluindo aí os dogmas católicos como influenciador moral 

alijando todas as outras culturas. Como nos lembra Regina Moraes quando diz: 

 
O negro foi constituído a partir de um referencial que não é o seu, ou seja, ele foi 
forjando uma identidade sua identidade na perspectiva, grupo cultural, social e 
economicamente valorizado. Para tentar ver-se como ser incluído numa sociedade 
racista, adquire valores da cultura branca e tenta escamotear o preconceito e a 
discriminação negando, muitas vezes a cor de sua pele e, assim negando a si 
mesmo. (2006, p.47). 

																																																													
1 Mestranda pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB) no Mestrado Profissional em Ensino de História 
(Profhistória). 
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Com base nesse parâmetro quando observamos o currículo e os livros didáticos 

tendo como referência o negro percebemos que insiste uma invisibilidade ou um 

silenciamento dessa população no percurso da História deixando subentender que o povo 

negro não é atuante ou não faz parte do processo histórico no qual formos submetidos. 

Fruto de um currículo escolar que em nome de uma identidade nacional homogeneizada e 

eurocentrada negou e silenciou algumas culturas subalternizadas favorecendo uma educação 

racista pautada na desigualdade, conforme nos lembra Jurjo Santomé: 

 
São inúmeras as formas através dos quais o racismo aflora no sistema educacional, 
de forma consciente ou oculta. Assim, por exemplo, podem-se detectar 
manifestações de racismo nos livros didáticos de Ciências Sociais, História, 
Geografia, Literatura e etc., especialmente através dos silêncios que são 
produzidos em relação aos direitos e características de comunidades, etnias e 
povos minoritários e sem poder. (1995 ,p.169). 

 

O cotidiano escolar também reflete essa política educacional quando o processo de 

ensino e aprendizagem somente se baseia nos livros didáticos alimentado de temas europeus 

e com poucos conteúdos em relação a outras identidades, sobretudo, a africana que deveria 

ser mais estudada pois suas características estão presentes na maioria da população brasileira. 

Quando sua história aparece é de forma incipiente com conteúdo superficiais, folclorizada, 

inferiorizada e estereotipada. 

Nesse processo de violência simbólica (Bourdieu,2008) engendrado pelo campo da 

Educação e suas políticas de branqueamento da população brasileira, do mito da democracia 

racial o negro é sempre visto pela ótica da escravidão logo tudo referente a esta etnicidade 

era considerada indesejada, menos importante e marginalizada. Isso acarretou um problema 

patente na vida do povo brasileiro que é o racismo implícito e explícito em nossas relações 

sociais. Embora, esse racismo esteja presente em nosso cotidiano, muitas vezes este não é 

percebido tão facilmente, sobretudo por crianças em formação escolar que estavam 

protegidos pelo seio familiar ou religioso e a partir da escolarização passa a pertencer a outros 

campos relacionais tensos.  

Estudos acadêmicos apontam que a escola é um ambiente que ainda disseminam 

ideologias racistas. Mas, isso pode e deve ser modificado na própria escola, pois é um dos 

espaços de interação social onde ocorrem as relações humanas e onde se pode articular 

formação identitária de forma a valorizá-la ou segregá-la. Como nos diz Nilma Gomes: 

 
[...] quando pensamos a escola como um espaço específico de formação inserida 
num processo educativo bem mais amplo, encontramos mais do que currículos, 
disciplinas escolares, regimentos, provas, testes e conteúdo. Deparamo-nos com 
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diferentes olhares que se cruzam, que se chocam e que se encontram. A escola 
pode ser considerada, então, como um dos espaços que interferem na construção 
da identidade negra. O olhar lançado sobre o negro e sua cultura, no interior da 
escola, tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las, 
discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. (2002, p. 2) 

 
Em decorrência da nossa relação com os europeus à representação que se tem da 

África sempre foram de forma distorcida, estereotipada e pejorativa. Algumas dessas ideias 

foram propagadas pela mídia, pela escola através de seus currículos e livros didáticos, filmes, 

novelas dentre outras fontes culturais perpassando no imaginário de seus interlocutores 

noções de Áfricas como sendo um “continente de negros”, ideia de unidade cultural e 

histórica, continente selvagem, tribal, primitivo, local de escravidão, pessoas subnutridas, 

enfermidades diversas, pobreza, necessitados de ajuda humanitária/tutela.  

Hoje pós advento da lei 10.693/03 a maioria dos livros didáticos já vem adaptados 

conteúdo da lei que valoriza a História da África e dos afro-brasileiros. Entretanto, o 

espectro do estigma deixado pelo período de colonização que inferioriza a África e 

seus descendentes permanecem no imaginário das pessoas. Isso foi confirmado pelo 

diagnóstico realizado através de uma entrevista com 240 alunos do Ensino fundamental do 

6º ano ao 9º ano da Escola Municipal Pirajá da Silva onde foi solicitado que eles escrevessem 

o que pensam/sabem sobre a África. Cerca de 90% destacaram aspectos negativos conforme 

podemos perceber na fala de dois alunos em séries e idades distintas:  
 
Eu penso que a África tem negros escuros que passam fome, bebem água suja, 
moram em casas de madeira, vivem comendo água com pão cheio de inseto. A 
África é cheia de areia, tomam banho em um lago de água suja cheio de lixo 
fedendo, crianças morrem de fome, as mulheres não têm mama para dar aos 
filhos. São negros que não tem o que comer, não tem lugar para as crianças 
brincarem ficam só na água suja. Eles acham que podem ter tudo, mas não tem 
merenda, comida, bebidas, sucos, guaraná, chuteiras, não tem escola, cadernos, 
livros, lápis de cor e amigos. (G.L.S. 6ºano) 
 

Na transcrição seguinte de uma aluna que tem alguns anos a mais de escolarização e 

experiências de vida percebe-se que ainda permanece a concepção estereotipada e 

preconceituosa de África quando diz: 

 
A África é um país que há mais pessoas negras de que brancas. Este país é muito 
pobre existe pessoas que morrem de fome, podemos ver em algumas fotos 
pessoas que já amostra o esqueleto por falta de alimentação. Não existe pessoas 
de condições boas para tirá-los deste sofrimento (que são de lá).  
 África país de animais? Digamos que sim, a África é o país que existe mais animais 
selvagens do mundo então é bem visitado, mas existem certos perigos num país 
deste...porque é um país com muitas doenças como o ebola e etc. País que eu não 
vejo tanta política também não sei sobre isto prefiro não comentar muito=. 
(H.D.S, 9ºano)  
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Esses preconceitos são fruto de um desconhecimento proposital que atribui ao outro, 

o diferente, o antagônico sempre a algo negativo, isso está relacionado as relações de poder 

como nos lembra Durval Muniz Jr:“estes preconceitos quase sempre estão ligados e 

representam desníveis e disputas de poder e nascem de diferenças e competições no campo 

econômico, no campo político, no campo dos costumes e das ideias”. (2012, p. 11)  

Nessa relação de poder o negro tem sido bastante prejudicado em sua imagem e 

perspectiva de vida, sendo esta etnia relegada à subalternidade. E a escola e o currículo de 

história vêm reproduzindo essa imagem distorcida do negro perpetuando a discriminação ou 

a ideia de subalternidade oriundas da colonização brasileira tendo como ideologia focal a 

inferiorizarão da África e da sua população. Isso é traduzido para crianças levando-as a se 

sentirem envergonhados em ser negro rejeitando sua ancestralidade. Neste prisma, surgem 

inquietações que este projeto tentará responder de como podemos através de uma prática 

educativa combater a visão estereotipada, pejorativa e simplificada da África? Como o ensino 

de História acerca da temática étnico-racial utilizando a música do Bloco Ilê Aiyê pode 

contribuir para conscientização histórica e valorização das relações étnico- raciais? Que 

concepção de África o IIê Aiyê traz através de sua musicalidade? 

Apesar de termos aos longos dos anos uma história do povo negro com uma 

abordagem desestimulante no sentido de se identificar como tal. Isso pode ser modificado, 

pois o indivíduo pode transforma-se ao longo do tempo e reformular sua identidade 

conforme defende Hall: 
 
A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. [...] Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo ‟, 
sempre sendo formada ‟. [...] Assim, em vez de falar da identidade como uma 
coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está 
dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida 
a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros”. (2006 p. 38-39) 

 
Nesse sentido, torna-se fundamental e urgente uma (re) contextualização na 

perspectiva do ensino.  Isso se tornou possível com o advento da Lei 10.639/2003, que 

institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e culturas afro-brasileiras nas etapas 

e modalidades da educação básica implicando a necessidade de trazer uma nova abordagem 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas pautadas pelo reconhecimento e valorização 

da diversidade étnico-racial e uma positivação da África. Conforme dirime o artigo: 
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Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.  
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando 
a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes 
à História do Brasil.  
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, emespecial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

 

Entre essas culturas silenciadas e negadas estão as Africanas que tanto influenciaram 

nossa cultura principalmente pela sua musicalidade que é muito importante na cultura negra 

em território diaspórico, como forma de expressão e resistência do negro em uma sociedade 

escravista, e que até hoje representa uma notável aliada nos processos de luta rumo à 

emancipação, à cidadania e à autonomia negra. Conforme nos diz Paul Gilroy em: 

 
As expressões artísticas que emergiram da cultura dos escravos encontraram na música e 
na dança um substituto para as liberdades políticas formais que lhes eram negadas, a arte 
se tornou a espinha dorsal das culturas políticas dos escravos e da sua história cultural”. 
(2001, p. 129). 

 

Hall enfatiza a música como forma de expressão do negro em um mundo que 

desvalorizava sua voz: 

 
[...] deslocado de um mundo logocêntrico — onde o domínio direto das 
modalidades culturais significou o domínio da escrita e, daí, a crítica da escrita 
(critica logocêntrica) e a desconstrução da escrita —, o povo da diáspora negra 
tem, em oposição a tudo isso, encontrado a forma profunda, a estrutura profunda 
de sua vida cultural na música. (2008, p. 342) 

 

De acordo com Mukuna: 

 
A presença de africanos e seus descendentes, durante quase cinco séculos, no 
cenário brasileiro, deixou valiosos elementos culturais do velho mundo, cujas 
marcas persistem em várias facetas da expressão artística. Na música, esses 
elementos, juntamente com elementos de fontes indígenas e europeias, 
forneceram um solo fértil para o crescimento de várias formas religiosas e 
profanas[...] (2000, p. 87). 

 

Diante disso, este trabalho de pesquisa pretende analisar as músicas do Ilê Aiyê (1975-

2014) buscando ressaltar a representação de África disseminada pelas letras da música. 

Lembrando que a história do Ilê é composta de várias nuances que configuram a etnicidade 

afro-brasileira, sendo assim priorizamos neste trabalho fazer uma análise objeto documental 

das letras músicas do Bloco IIê Aiyê que foram temas do carnaval de Salvador entre os 
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períodos de 1975-2014buscando ressaltar a representação do negro emanados pelas canções 

e elementos da cultura afro brasileira, elementos estes que marcam o distingue  o indivíduo 

negro vislumbrando a possibilidade de inseri-la como centro gerador dos conteúdos sobre a 

História e Cultura afro-brasileiro. 

A Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê realmente cumpre esse papel, 

pois tem como pressuposto preservar, valorizar e expandir a cultura afro-brasileira através 

de seu trabalho político-educacional. Além disso, é uma entidade preocupada em combater 

o racismo trazendo em suas abordagens elementos que fortalecem a identidade negra e a 

autoestima dessa população. Essa noção de identidade e pertencimento vem sempre 

associada à ancestralidade africana reconhecendo-a como matriz fundadora do povo 

brasileiro. 

O Ilê Aiyê possui uma identificação muito grande com a sua ancestralidade africana. 

De acordo com o site oficial do bloco o Ilê Aiyê contribuiu para a reafricanização do carnaval 

da Bahia além de religar o cordão que une os dois povos através da sua musicalidade 

conforme destaca o texto: 

 
Pode-se dizer que, naquele ano de 1974, quando o Ilê saiu pela primeira vez nas 
ruas, o bloco foi responsável pela revolução do Carnaval baiano. A partir desse 
movimento, a musicalidade da festa ganhou novos ritmos oriundos da tradição 
africana. Hoje, o Ilê Aiyê é patrimônio da cultura baiana, um marco no processo 
de reafricanização do Carnaval da Bahia. A batida do Ilê resgatou o elo que une a 
Bahia à África e despertou a Salvador Negra. (Disponível em: 
http://www.ileaiyeoficial.com/o-bloco/ acessado em 25. 06.2017). 
 

A escola é um profícuo palco para essas discussões, principalmente a que leciono a 

Escola Municipal Pirajá da Silva, pois abriga um grande contingente de afro-brasileiros e 

também por estar localizada no bairro da Liberdade em Salvador, Bahia sede do Ilê Aiyê. 

Liberdade, é um bairro da cidade de Salvador onde abriga uma população 

majoritariamente negra segundo dados do IBGE (2000) que  carrega em si uma historicidade 

por ter sido palco das lutas pela Independência da Bahia e resistência negra traduzida e 

fortalecida pela atuação do Ilê constituindo assim um quilombo simbólico como demonstra 

Jonatas Silva em seu livro Vozes do quilombo: uma poética brasileira ao comunicar que 

“simbolicamente, pelo tipo de trabalho que realiza, o Ilê Aiyê é considerado um quilombo 

contemporâneo e urbano”. (2004, p.75). 

A opção pela análise de um Patrimônio cultural local e seu acervo musical também 

se dá em função de que por orientações legais (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs) 

que sugere priorizar, nesta etapa da educação básica, a abordagem da História Local, 

notadamente como estratégia pedagógica para o ensino de História possibilitando a 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

27	
	

compreensão do entorno do aluno, identificando passado e presente nos vários espaços de 

convivência.  

Percebe-se que a História local é um excelente ponto de partida para construção de 

identidades pessoais e sociais vinculada a um contexto mais global. Segundo Neves a História 

Local consiste: 

 
[...] numa proposta de estudo de atividades de determinado grupo social historicamente 
constituído conectando numa base territorial com vínculos de afinidades, como 
manifestações culturais, organização comunitária, práticas econômicas, identificando-se 
suas interações internas e articulações exteriores mantendo-se a perspectiva de totalidade 
histórica. (2002, p.45). 

 

Aprender significativamente ocorre quando o sujeito atribui significado ao que se 

aprende para isso torna-se imprescindível aproximar o ensino de História a realidade do 

aluno. Conforme especificados nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1998) o 

ensino de História pode fazer escolhas pedagógicas capazes de possibilitar ao aluno refletir 

sobre seus valores e suas práticas cotidianas e relacioná-los com problemáticas históricas 

inerentes ao seu grupo de convívio, à sua localidade, à sua região e à sociedade nacional e 

mundial. Isso foi perceptível durante a entrevista inicial com os alunos sobre o que pensam 

sobre a África onde um aluno do 6º ano com dificuldade na escrita a meu pedido relatou o 

que tinha escrito dizendo que: não sabia nada sobre a África que a única coisa que lembrava foi a 

música África ioiô 2(aluno A,12 anos).  

Essa experiência foi fundamental para perceber a importância que a música tem na 

vida dos alunos e como essa pode ser exitosa no uso pedagógico e como permanece na 

memória sendo resgata quando proveniente e de forma significativa. Isso se dar pelo fato 

dos alunos já trazem um conhecimento prévio baseado em suas experiências de vida que 

quando conseguem relaciona-los com os conhecimentos escolares traz um ganho 

extraordinário para sua aprendizagem. Circe Bittencourt (apud SILVA, s/d) nos ensina que 

a História do Cotidiano pode ser bastante útil em sala de aula, servindo como suporte 

fundamental para se reconsiderar o papel dos agentes sociais nas transformações históricas, 

levar à reflexão sobre a atuação dos sujeitos neste processo e rever concepções de tempo 

histórico. 

Os Parâmetros Nacionais Curriculares de História (1998) sugerem como um dos 

objetivos do ensino de História para o ensino fundamental que capacitem os alunos para: 

 

																																																													
2 Música Raiz de todo bem, composta e interpretada por Saulo Fernades,2003. 
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I. utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 
corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, 
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;  
II. saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos 
 

Nesta perspectiva passa-se a ensinar ao aluno métodos de análise e pesquisa histórica. 

Essa iniciativa está ancorada na epistemologia da Cognição Histórica que pressupõe que a 

aprendizagem histórica ocorre quando o educando passa a pensar e agir historicamente. 

Embora não se tencione formar mine historiadores, mas objetiva-se que o ensino de História 

direcione o educando á utilizar-se da cognição histórica para agir no mundo conforme nos 

ensina Cerri: 

 
Agir, enfim, é um processo em que continuamente o passado é interpretado à luz 
do presente e na perspectiva do futuro, seja ele distante ou imediato. Assim, a 
diferença entre tempo como intenção e tempo como experiência compõe uma 
tensão dinâmica que por sua vez movimenta o grupo. (CERRI, 2011, p.29). 

 

Nesse sentido, buscamos construir uma prática docente que valorizasse as 

experiências dos/as estudantes em que tanto o investigado quanto o investigador possam se 

ver como participe da história e possam (re) significá-lo, como salienta Rüsen: 

 
O sujeito não se constituiria somente se aprendesse a história objetiva. Ele nem 
precisa disso, pois já está constituído nela previamente (concretamente: todo 
sujeito nasce na história e cresce nela). O que precisa é assenhorear-se de si a partir 
dela. Ele necessita, por uma apropriação mais ou menos consciente dessa história, 
construir sua subjetividade e torná-la a forma de sua identidade histórica. Em 
outras palavras: precisa aprendê-la, ou seja, aprender a si mesmo. (RÜSEN, 2010, 
p. 107). 

 

Importante ressaltar que o desenvolvimento destes projetos, permite produzir 

conhecimentos e aplicação de práticas inovadorascom intervenção no contexto escolar 

objetivando melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

Diante disso, esse trabalho terá continuidade na escola seguindo o modelo de Aula 

Oficina apregoada por Isabel Barca (2004), que permite o uso de documentos em sala de aula 

para ser explorado como recurso didático auxiliando no desenvolvimento do raciocínio 

históricosem deixar de levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos. 

Essas fontes musicais foram coletadas por meios eletrônicos em sites de música tais 

como Vagalume (https://www.vagalume.com.br/ile-aiye/ acessado em 10.07.2017) e Letras 

(www.letras.mus.br/ile-aiye/ acessado em 10.07.2017) estão depositadas 88 músicas. 

Também estão depositadas na página oficial do Ilê 
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Aiyê(http://www.ileaiyeoficial.com/musicasile2017/ acessada em 08.08,2017) a discografia 

do bloco e as músicas temas do carnaval. 

Foram catalogadas oitenta 88 músicas que fazem parte da discografia do Bloco Ilê 

Aiyê denominado de “Canto Negro”3 composta por 04 CDs. As músicas são escolhidas por 

concurso dividido em duas categorias a primeira música tema onde o compositor é motivado 

a escrever o enredo do carnaval de acordo com a temática escolhida pela entidade que fornece 

uma cartilha sobre o tema que será abordado do carnaval para subsidiar na composição da 

música. A segunda categoria é a música poesia onde o compositor narra suas experiências 

cotidianas. Dentre elas, foram selecionadas 20 canções que fazem referências a vários países 

africanos, a nossa ancestralidade, a influência na cultura brasileira, personalidades africanas 

que lutaram contra o racismo.  

Para esse trabalho interessa a música que trazem informações sobre a história e 

cultura africana por isso escolhemos a produção cultural do Ilê por trazer em suas músicas 

uma identificação com África conforme expressa Goli Guerreiro: 

 
O Ilê Aiyê se volta para uma África tradicional em busca de seus sinais de 
identificação. Pinça seus elementos estéticos como o modo de usar os cabelos, 
indumentária, ritmos e toques em pequenas comunidades africanas, que 
representam uma África tribal a fim de construir sua ancestralidade simbólica. Há 
aí uma busca de pureza que remete a uma noção essencialista, de um ser negro 
essencial, que caracteriza a ideologia do bloco. (2010, p. 9) 

 

A oficina terá como tema: Que África é essa representada pela música do Ilê Aiyê? 

Tendo como objetivo principal a construção do conhecimento histórico pela análise do 

conteúdo da música para verificar como o Ilê Aiyê representa a África, a percepção dos 

alunos referentes ao tema, extrair subtemas para aprofundamento da pesquisa pelos alunos, 

ressignificar esse contudo relacionando a problemáticas do seu cotidiano e a sistematização 

com a produção de uma história em quadrinhos pelos alunos.Os encontros terão a 

colaboração de 10 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 

Pirajá da Silva escolhidos de acordo com critérios pré-estabelecidos (disponibilidade de 

horário, interesse na pesquisa, acesso à internet). 

Essa pratica está referenciada na perspectiva de Célia Maria David onde sugere que 

a música no ensino de história seja trabalho em pelo menos dois procedimentos, o primeiro 

a análise da música como documento histórico passível de análise do texto e do contexto e 

o segundo como centro gerador. No decorrer da oficina vamos recorrer a esses dois 

procedimentos. Essa metodologia de ensino além de proporcionar uma aula mais dinâmica, 

																																																													
3 O nome do disco do Ilê Aiyê foi utilizado como título do presente trabalho. 
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coloca o aluno em contato com o fazer do historiador permitindo que este expresse sua 

interpretação através de sua narrativa conforme nos diz Schmidt e Cainelli: 

 
Ao professor de história cabe ensinar ao aluno como levantar problemas 
procurando transformar em cada aula de história, temas e problemáticas em 
narrativas históricas. Ensinar história passa a ser então, dar condições ao aluno 
poder participar do processo de fazer o conhecimento histórico de construí-lo.” 
(2009, p. 5). 

 

As consequências da escravidão como o racismo e a falta de planejamento para 

mobilidade econômica do povo negro nesse país ainda são patentes e são refletidas 

principalmente na escola. Logo, torna-se necessário uma abordagem educativa que seja mais 

significativa para os estudantes e que parta da realidade deste. Mesmo com o fim da 

escravidão negra as dificuldades são sentidas e o ensino de História tem esse papel de formar 

cidadão consciente que possam agir no mundo a fim de ratificar ou transformar sua realidade. 

Conforme salienta Monteiro: 

 
Aprender História é aprender sobre nós mesmos. É aprender sobre a diversidade 
das experiências humanas através dos tempos e nos diferentes lugares. É aprender 
que o homem é o conjunto de suas práticas como sujeito, protagonista, e ao 
mesmo tempo sujeito à sua circunstância, no fazer da cultura. (2005, p. 448) 

 

Munanga (2011) nos orienta a ensinar a História da África nas escolas e a história do 

negro no Brasil para romper a visão depreciativa do negro. Por isso, escolher a música negra 

como objeto de estudo e como fonte para o processo de ensino e aprendizagem é uma ação 

valorativa das heranças africanas.  

Nesse sentido, este trabalho, que é fruto de uma pesquisa em andamento, se torna 

relevante por evidenciar a identidade e a História negra pelos seus empreendimentos, pois 

aborda o negro em uma posição de mais prestígio e protagonismo social. Além de dar 

protagonismo ao negro, este tem a intenção de auxiliar no processo de construção identidade 

e empoderamento dos estudantes da escola básicas onde possam encontrar algo ou alguém 

que possa servir como representante positivo numa perspectiva de sensibilizar e descontruir 

o olhar preconceituoso para um olhar mais altero.  
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DA FAZENDA GRANDE DO RETIRO EM SALVADOR-BA 
 

Ana Paula da Silva Santos1 

 

Através da presente proposta de pesquisa pretendemos conhecer e analisar a História 

de um bairro da cidade de Salvador-BA, a Fazenda Grande do Retiro, o qual surgiu a partir 

do ano de 1940, do adensamento de ocupações que cresceram em encostas até atingir o topo 

do morro, ao longo da rodovia BR – 324. De acordo com o Censo Populacional de 2010 

(IBGE) possuía 53.806 habitantes, uma área de 184,56 hectares e rendimento médio por 

responsáveis de domicílio de 1.018,70 reais. 

A partir das informações iniciais sobre o bairro obtidas com os alunos da Escola 

Estadual Dom Avelar Brandão Vilela, localizada na Rua Melo Morais Filho, na qual iremos 

desenvolver e aplicar a pesquisa, nosso foco será compreender através de relatos orais de 

antigos moradores como eles observaram as mudanças e permanências do espaço ao longo 

do tempo, de que forma ocorreu a ocupação territorial, as principais reivindicações da 

comunidade pelo direito à cidade como o lazer, coleta de lixo e a posse de título de terras. 

Investigaremos também, o caráter de resistência do bairro, como ressalta uma obra 

organizada para delimitar os bairros de Salvador, intitulada – O caminho das águas em 

Salvador, bacias hidrográficas bairros e fontes:  

 
Este bairro é fortemente marcado por uma história de luta e resistência. Dois 
fatos marcaram especialmente sua história: o primeiro foi a Festa do Lixo e o 
segundo, uma manifestação da comunidade contra a instalação, no bairro, de uma 
agência do BANEB. (2013, p.110)  

 

Analisar os relatos de memória dos moradores que vivenciaram esses processos 

entre as décadas de 1960 e 1980, é procurar interpretar o bairro como parte de um todo 

que integra a cidade de Salvador, caracterizando-o como lugar onde diversas 

experiências do cotidiano acontecem e se constituem em elementos para a construção 

das lembranças do lugar, como mencionou um antigo morador em uma conversa 

informal sobre suas experiências no bairro “nossos ideais eram de resistência aos anos 

de chumbo da ditadura militar.” 

Por meio dos relatos orais nos será permitido conhecer a história e o patrimônio 

cultural do bairro, especialmente os elementos relativos à vivência no cotidiano, as mudanças 

																																																													
1 Mestranda – PROFHISTÓRIA (UNEB). 
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ocorridas nos hábitos, nas relações familiares, sociais e no espaço físico no decorrer do 

tempo, não apenas para compreender o presente e projetar o futuro, mas para contribuir “na 

constituição de identidades” (Bitencourt, 2099, p. 121). 

Através da memória podemos acessar o patrimônio cultural de uma comunidade, ou 

seja, conhecer aspectos que a identificam com o espaço, não apenas da cultura material como 

da imaterial seus ritos, crenças e costumes. Procuraremos valorizar a herança cultural 

produzida pelos antepassados dos moradores que resultaram em experiências e memórias. 

Registrar a memória desses moradores será eficaz para garantir que a comunidade 

possa conhecer sua própria história e os alunos percebam seu bairro como patrimônio 

cultural. Ao acessar essas memórias eles compreenderão como era a sociedade na época 

estudada, como as pessoas pensavam, se relacionavam, trabalhavam se divertiam e como 

tudo isso interfere e modifica ou não a sua realidade atual. Estudando a história do lugar, os 

alunos passarão a entender que a realidade histórica do seu bairro está vinculada com a cidade 

e o mundo, fazendo parte de todo o processo histórico. 

O estudo da história local aproxima a escola da comunidade na medida em que 

valoriza vozes de sujeitos invisibilizados pela história produzida e conteúdos ensinados em 

sala de aula, sem deixar de lado a História Geral e do Brasil, mas salientando que o local 

também possui historicidade. 

A pesquisa tem como objetivo principal desenvolver o conhecimento sobre a 

História do bairro da Fazenda Grande do Retiro em Salvador, valorizando a História Local 

como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem.  

Nosso trabalho se insere na linha de pesquisa - Saberes Históricos em Diferentes 

Espaços de Memória, visto que a sala de aula não é o único lugar de se ensinar e aprender 

História, por ser esse um processo dinâmico e acontecer nos mais diversos espaços sociais, 

como na rua, no trabalho ou no bairro da Fazenda Grande do Retiro, inclusive através das 

memórias de seus moradores, como nos lembra Bosi  

 
A memória dos velhos pode se trabalhada como um mediador entre a nossa 
geração e as testemunhas do passado. Ela é o intermédio informal da cultura, visto 
que existem mediadores formalizados constituídos pelas instituições (a escola, 
igreja, o partido político etc) e que existe a transmissão de valores, de conteúdos, 
de atitudes, enfim, os constituintes da cultura. A memória oral, longe da 
unilateralidade para a qual tendem certas instituições, faz intervir pontos de vista 
contraditórios, pelo menos distintos ente eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. 
(BOSI, 2003, p.15). 
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Para que possamos garantir a existência e a proteção da identidade de um povo, 

precisamos conhecer, entender, respeitar e preservar as suas raízes, valorizando 

primeiramente a sua historia local. 

A prioridade por uma história nacional vem induzindo o aluno das classes populares 

a não acreditar que sua história tenha importância, que apenas os políticos, reis e militares 

merecem destaque na história. A valorização das questões locais contribui para que os 

mesmos analisem criticamente os acontecimentos ao seu redor e sejam capazes de mudar de 

atitude com relação a sua vida, quando necessário. 

Promovendo a inserção dos alunos no contexto histórico não só regional, mas 

também nacional, pelo entendimento e conhecimento da história do seu lugar, estaremos 

proporcionando-lhes o reconhecimento do ser sujeito ativo e transformador da sua história 

e consequentemente nascerá o interesse e a valorização da mesma facilitando a 

aprendizagem. 

Dessa forma, os alunos e a escola devem fazer da história local um caminho de 

facilitação no processo de ensino aprendizagem da História Nacional, já que o 

reconhecimento de suas origens como parte integrante de um grupo social faz com que eles 

se interessem mais pelo aprendizado da História. 

De acordo com a lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB, 9394/96), no seu artigo 

26, enfatiza que a parte diversificada dos currículos de ensino fundamental e médio deve 

observar as características regionais e locais da sociedade e da cultura, o que abre espaço para 

a construção de uma proposta de ensino de História Local, voltada para a divulgação do 

acervo cultural dos bairros, municípios e estados. 

É, portanto, a partir da adoção dos princípios da História Local que o aluno passa a 

construir sua identidade, tornando-se um sujeito ativo na sociedade, no sentido de fazer 

prevalecer seu direito de acessibilidade aos bens culturais, materiais e imaterial. Como 

mostra-nos Paulo Freire em seu diálogo para a construção de um saber prático de libertação.  

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem nutrir-se de 
falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o 
mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 
exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 
palavra no trabalho, na ação-reflexão. Mas dizer a palavra verdadeira, que é 
trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de 
alguns homens, mas direito de todos os homens (FREIRE, 2005, p. 90). 
 

A escolha desse objeto de pesquisa se deu a partir da vivência com os alunos da 

Escola Dom Avelar Brandão Vilela. Há nove anos, ensinando História viemos percebendo 

a falta de interesse dos alunos pelo conteúdo da disciplina, certamente, por fazer parte de um 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

36	
	

currículo eurocêntrico, distante e excludente, que nega a participação popular, deixando-os 

fora do processo de formação da História, assim o desinteresse pela disciplina se torna uma 

realidade. Reafirmando a ideia de FONSECA   
 
[...], a História do Brasil, durante muitos anos, foi tratada nos programas de ensino 
como pequeno apêndice da História Universal. À medida que o país se europeíza, 
deixa de ser “bárbaro”, “atrasado” e começa a se organizar “a imagem da 
Europa”, ele começa a “entrar na História” e consequentemente passa a ser parte 
mais significativa dos programas de ensino. (FONSECA 1995, p.45). 
 

Observamos que ao longo do tempo o Ensino de História no Brasil vem se 

transformando, sobretudo na legislação, enquanto que na prática da sala de aula essa 

mudança chega lentamente. Podemos destacar a criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 

1996), trazendo consigo a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), 

que agrupou os conteúdos de História em eixos temáticos diferenciados para o primeiro e o 

segundo ciclo do ensino fundamental. 

Os PCN têm como pressupostos que os alunos podem aprender a realidade na sua 

diversidade e nas múltiplas dimensões temporais. Destacam os compromissos e as atitudes 

individuais de grupos e de povos na construção e na reconstrução das sociedades, propondo 

questões locais e regionais. 

É possível afirmar que o bairro em questão apresenta um importante caráter 

histórico alicerçado em suas origens, como Engenho do Retiro, desde o século XIX, na 

sua ocupação desordenada com loteamentos e invasões e nas suas relações sociais com 

festas e reivindicações pelo direito a cidade. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário pesquisar e registrar a história desse local, 

pois percebemos que em Salvador essa temática tem sido pouco estudada, sobretudo em 

relação a bairros periféricos, existindo uma grande lacuna em trabalhos que priorizem a 

memória dos moradores. Essa prática possibilitará que o educando perceba que o seu meio 

foi construído historicamente, através da compreensão do desenvolvimento da história do 

bairro e consequentemente da cidade. 

Uma das maneiras de aproximar o ensino de História da realidade do aluno é 

trabalhar com a História Local, para que possam perceber que eles também fazem História 

e que o local faz parte de um contexto maior, não podendo ser dissociado, para não 

incorrermos no reducionismo histórico. Como nos orienta Neves: 

 
Da mesma forma que passado e presente são interligados na produção do 
conhecimento histórico, o geral e o local se articulam na construção da nossa 
visão da história. Cada local é sempre o recorte de uma realidade mais ampla que 
contextualiza e aquilo que se entende por geral, é o somatório de realidades locais 
que se relacionam por meio de processos mais amplos e abrangentes. O local, fora 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

37	
	

de um contexto geral é apenas um fragmento e o geral, sem o respaldo das 
realidades locais, é apenas uma abstração; e, neste caso, ambos estarão destituídos 
de sentido. (1997, p.22). 
 

O Ensino de História se depara com uma realidade angustiante, é preciso equilibrar 

a balança dos conteúdos a serem inseridos no currículo da disciplina, visto que a sua história 

na educação brasileira sempre foi pautada na história tradicional que privilegia os feitos das 

elites e a maioria dos alunos concluem o ensino básico sem conhecer a história de sua 

comunidade de seu município ou seu estado, prendendo-se apenas a História Nacional sem 

vínculo com a sua realidade e de seu contexto histórico local.  
 
Em oposição a essa linha conteudista, os defensores da “educação popular”, 
baseados em Paulo Freire, entendiam que a escola não podia ser apenas o local 
de transmissão de conteúdos valorizados pelos setores dominantes, mas deveria 
se ater a conteúdos significativos [...]. (BETENCOURT, 2009, p. 105). 

 
Esse problema causa o desinteresse dos alunos que não se consideram importantes 

por não se sentirem inseridos nessa História ou no processo histórico a qual ela se constrói. 
Na Fazenda Grande do Retiro essa história se repete, visto que a maioria dos alunos da 

Escola Dom Avelar Brandão Vilela desconhece a história do local em que vivem e ignoram suas 

origens, resultando em um ensino de História desprovido da participação e do engajamento dos 

alunos que se sentem desmotivados e marginalizados diante do contexto e processo de construção 

do conhecimento histórico.  

Dessa forma, não desenvolvem um sentimento de pertencimento a História, não se sentem 

sujeitos dela, reproduzindo diariamente uma visão distorcida sobre a História, privilegiando como 

protagonistas da História apenas os coronéis, reis, rainhas e grandes autoridades.  

A falta de registro a respeito da história do bairro torna-se um obstáculo no desenvolvimento 

de um ensino de história local nas escolas da Fazenda Grande. Fazendo-se necessário o resgate das 

memórias orais dos seus antigos moradores, principalmente daqueles envolvidos com o 

desenvolvimento do lugar através de reivindicações que trouxeram melhorias para a comunidade, a 

exemplo da rádio comunitária e das duas associações de moradores a AMUFG (Associação de 

Moradores Unidos da Fazenda Grande) e a AMECC Associação de Moradores Educativa Cultural e 

Comunitária). 

Trabalhar a educação patrimonial através do estudo da memória, permitirá aos alunos a 

apropriação da cultura local, a fim de valorizá-la e preservá-la, fortalecendo assim a identidade local 

e a cidadania. Nesse sentido, a historiadora Maria de Lourdes Parreiras Horta identifica a Educação 

Patrimonial como um: 
 
[...] processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no 
Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento 
individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências 
e manifestações da cultura em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e 
significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos 
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a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança 
cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a 
geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação 
cultural. (1999, p. 4) 

 

Percebemos a relevância da escola se mobilizar para manter a memória histórica viva 

na sociedade. As memórias sobre mudanças e permanências do bairro devem ser guardadas 

para o conhecimento futuro, salvaguardar esse patrimônio é um estímulo para a formação 

da identidade, que a educação pode proporcionar além do ensino de conteúdos formais. 

Através da educação patrimonial buscaremos sensibilizar os alunos sobre a 

importância da preservação da memória social do seu bairro, para reconhecerem que 

patrimônio não é somente o monumento erguido pelas elites, mas toda produção cultural de 

um povo, sua culinária, danças, festas etc.  

Utilizaremos, portanto, a educação patrimonial para formar sujeitos capazes de 

conhecer e valorizar a sua própria história cultural, desenvolvendo um sentimento de 

pertencimento pelo lugar que vive. 

Ao decidirmos trabalhar com História Local, passamos a observar de que forma esse 

ensino do lugar estava sendo desenvolvido e constatamos através de conversas informais 

com alunos e professores da Escola dom Avelar Brandão Vilela, que os mesmos 

desconheciam a história da sua comunidade, já que os conteúdos estudados na escola 

priorizavam a História Nacional atrelada ao livro didático e desvinculado com a realidade 

local e do contexto histórico em que os alunos estão inseridos. 

Essa prática vem causando a falta de interesse dos alunos pelo ensino de História, 

por não considerarem importante e não se sentirem parte da História e do processo que esta 

se constrói. 

Diante desse ensino, desprovido da participação e engajamento dos educandos que 

se sentem desmotivados e marginalizados do contexto de construção do conhecimento 

histórico vamos explicar alguns problemas gerados a partir dessa realidade, na qual o aluno 

desconhece a história do seu bairro. Na medida em que a pesquisa for sendo aplicada em sala 

de aula, os alunos passarão gradativamente a se perceberem como parte do processo histórico 

do seu bairro e que a história do meio em que vive encontra-se vinculada a cidade, ao país e 

ao mundo. 

Perceberão o significado das marcas do passado, as mudanças e permanências no 

espaço em que transitam diariamente e a partir dessa percepção passarão a preservar o seu 

patrimônio histórico, a memória local, uma vez que esta passará a ter sentido para eles. 
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A esse respeito, Bosi declara: “Uma história de vida não é feita para ser arquivada ou 

guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu” 

(2012, p. 69). Os alunos valorizarão a memória dos idosos, respeitando-os como sujeitos 

históricos que constroem histórias diariamente e que precisamos ouvir esses autores 

marginalizados pela História Oficial desde a formação da disciplina de História no Brasil. 

O ensino de História, desenvolvido a partir da presente pesquisa terá como 

pressuposto formar cidadãos críticos com a realidade que vivem, já que as atividades 

propostas como entrevistas com os moradores, produção de vídeos, análise de poesias e 

músicas de artistas do bairro, além de análise de textos de jornais possibilitarão aos alunos 

compreenderem que “Não há educação fora das sociedades humanas e não há homens no 

vazio”. (FREIRE, 1983, p. 35-36). Os conceitos e conteúdos a serem discutidos estimularão 

os alunos a debaterem sobre o que aconteceu no passado, mas também sobre o presente. 

O instrumento pedagógico construído durante a pesquisa permitirá que os 

professores de história desenvolvam um trabalho de história local capaz de dialogar com a 

comunidade, fazendo com que esta se insira na produção da sua própria história, de forma 

que se renove a cada ano letivo. 

Em se tratando do referencial teórico para a constituição dessa pesquisa 

consideraremos as discussões de memória em Pollak (1992), Buker (2000), Le Goff (1992) 

Rusen (2012), Bosi (2009), Nora (1993) e Halbwachs (2006). Para investigar a história local 

discutiremos com os conceitos de Silveira (2004), Barbosa (2006), Fonseca (2003), Neves 

(1997), Fernandes (1995), Amado (1990), Samuel (1990). Já para analisar o ensino de história 

e suas possibilidades serão priorizados Karnal (2010), Fonseca (2003), Noronha (2007), 

Bitencourt (2009) e Schmidt (2009). Para nos dá base sobre educação popular e a 

metodologia da Pedagogia de projeto elegeremos Freire (1983) e Arroyo (1994). Como 

suporte nas discussões de História oral daremos prioridade aos conceitos de Alberti (2004), 

Montenegro (1994), Ferreira (2000), Portelli (1997) e Amado (2000). Quanto a Educação 

Patrimonial buscaremos suporte em Bessegatto (2004), Fernandes (2006), Horta (1999), 

Machado (2004) e Soares (2003). 

Adotarei a história local como concepção teórica-metodológica, compreendendo que 

tal prática exige cuidados especiais para garantir a contextualização dos conteúdos e não seja 

utilizada sem uma discussão crítica.  

Sob a ótica de Bittencourt (2009, p. 165), o local está ligado diretamente ao cotidiano 

e a história de vida de cada aluno, já que “[...] possibilita contextualizar essa vivência em uma 

vida em sociedade e articular a história individual a uma história coletiva”. 
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A história local desperta no educando a percepção do passado, procurando compreendê-la a 

partir de uma realidade mais próxima em tempo e espaço, como esclarece Samuel: 

 
A história local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado no 
alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador uma ideia muito mais 
imediata do passado. Ele a encontra dobrando a esquina e descendo a rua. Ele 
pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, seguir suas 
pegadas nos campos. (1989, p. 220): 

 

A memória é a principal fonte para a construção da história e da identidade de 

indivíduos e grupos sociais. Utilizando a relação memória e história dar-se valor aos 

indivíduos que, na maioria das vezes, não têm visibilidade na sociedade, condenados ao 

esquecimento, como Le Goff (p. 426, 1992) chama atenção: tornar-se senhor “da memória 

e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos 

que dominaram e dominam as sociedades históricas”. 

 Contrário à ideia de que a memória é um fenômeno unicamente individual, 

Halbwachs (1877-1945), foi o primeiro teórico a analisar de forma sistemática, o caráter social 

da memória, sendo influenciado pelo pensamento de Émile Durkheim. Em seu livro “A 

memória coletiva” assegura que a memória individual existe sempre a partir de uma memória 

coletiva, constituindo para tanto as lembranças, afirmando que “a rememoração pessoal está 

situada na encruzilhada das redes de solidariedade múltiplas em que estamos envolvidos” 

(2013, p. 12).  

Entendo que a memória individual é um olhar sobre a memória coletiva que pode se 

tornar diferente de acordo com o lugar em que ocupamos no grupo e condicionado a outros 

espaços considerando que as memórias de um sujeito nunca serão apenas dele e nenhuma 

lembrança pode coexistir isolada de um grupo social. 

Dessa forma, durante a pesquisa irei construir a História da Fazenda Grande do 

Retiro como se fosse uma grande “colcha de retalhos” juntando os depoimentos ligando os 

acontecimentos selecionados em cada testemunho vivo, já que  

 
[...] Os indivíduos se identificam com os acontecimentos públicos de importância 
para a o seu grupo. “Lembram” muito o que não viveram diretamente. Um artigo 
de noticiário, por exemplo, às vezes se torna parte da vida de uma pessoa. Daí, 
pode-se descrever a memória como uma reconstrução do passado. Peter Burke 
(2000, p.70). 

 

Entretanto, não recorrerei apenas às fontes orais, supervalorizando-as como 

verdades absolutas e altamente confiáveis, para não cometer os mesmos erros dos 
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historiadores tradicionais faziam com as fontes escritas. Tomarei alguns cuidados 

reconhecendo que toda fonte possui limites às nossas indagações. 

Paul Ricceur chama atenção que: 

 
Será preciso, contudo, não esquecer que tudo tem início não nos arquivos, mas 
com o testemunho, e que, apesar da carência principal de confiabilidade do 
testemunho, não temos nada melhor que o testemunho, em última análise, para 
assegurar-nos de que algo aconteceu, a que alguém atesta ter assistido 
pessoalmente, e que o principal, se não às vezes o único recurso, além de outros 
tipos de documentação, continua a ser o confronto entre testemunhos. (2012, p. 
156) 

 

Faz-se necessário encontrarmos uma forma de educar focando no indivíduo, 

valorizando suas memórias e experiências, como nos esclarece a Pedagogia Popular: “a 

capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar a 

realidade, para nela intervir, recriando a fala de nossa educabilidade a um nível distinto do 

nível de adestramento de outros animais ou do cultivo de plantas.” (FREIRE, 1996, p. 68). 

Dessa forma, a educação popular, busca dá liberdade aos educandos para que reflitam 

acerca dos papéis que lhes são impostos pela sociedade e criem condições para melhorias de 

vida. Esta liberdade não poderá ser imposta, mas descoberta através do processo de 

conscientização, na construção do conhecimento com os educandos, tendo como ponto de 

partida as suas próprias histórias, como salienta Freire (1984, p.09) “o processo de libertação 

não precisa ser feito de forma imposta sobre os oprimidos”. 

Percebemos que esse processo pode ocorrer também pela Educação Patrimonial, 

considerando patrimônio como:  

 
[...] conjunto de bens produzidos por outras gerações, ou seja, os bens resultantes 
da experiência coletiva que um grupo deseja manter como perene. Nesse sentido, 
patrimônio supera a definição estreita de um conjunto estático de objetos, 
construções, documentos obras, etc., sendo uma marca um vestígio cultural, que 
individualiza os homens em momentos temporal e culturalmente diferentes. 
(MACHADO, 2004, p.10) 

 

Nesse contexto discutiremos o conceito de Educação Patrimonial a fim de articular 

possibilidades de desenvolvimento da sensibilidade e conscientização na preservação dos 

bens culturais do bairro. Sendo a escola um ambiente de extrema relevância para iniciarmos 

essa difusão de ideias de valorização e conhecimento a respeito do patrimônio cultural local, 

como nos orienta Soares (2003, p. 46):  

 
Quando falamos sobre Patrimônio Cultural, logo pensamos em monumentos, 
casas antigas, etc. Esta é a visão do senso comum, porém a ideia de Patrimônio é 
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bem mais ampla, e inclui vários outros aspectos. Todas as modificações feitas por 
uma sociedade na paisagem para melhorar suas condições de vida, bem como 
todas as formas de manifestação socialmente compartilhadas, fazem parte do 
patrimônio, pois todo objeto ou ação que se refere à identidade de uma sociedade 
constitui seu patrimônio. 

 

A pesquisa se insere na concepção da Nova História Cultural, na medida que 

priorizamos a construção histórica a partir das manifestações culturais dos silenciados, os 

moradores de bairros periféricos de Salvador, através da visão de uma história plural, como 

defende Vainfas (1997, p. 149). 

 
[...] A chamada Nova História cultural não recusa de modo algum as expressões 
culturais das elites ou classes “letradas”, mas revela especial apreço, tal como a 
história das mentalidades, pelas manifestações das massas anônimas: as festas, as 
resistências, as crenças heterodoxas... Em uma palavra, a Nova História cultural 
revela uma especial afeição pelo informal e, sobretudo, pelo popular. [...] 

 

A renovação da História cultural aconteceu na virada dos anos 1970 e no decorrer 

dos anos 80, em contato com a antropologia, ampliou-se o conceito de cultura, passando a 

ser visto como o “conjunto de costumes, valores e modos de vida que dão sentido à 

experiência histórica dos indivíduos.” (FERREIRA E FRANCO 2009, p. 58). 

Tempo e espaço, serão dois elementos fundamentais para compreendermos as 

memórias dos moradores, já que são nesses dois campos que a história do bairro acontece. 

Desse modo, compreendemos que o conceito de tempo está diretamente relacionado com o 

espaço, contribuindo para a compreensão das mudanças e permanências ocorridas no bairro. 

“Só a partir da noção de tempo é possível ao historiador produzir conhecimentos, tal como 

adverte Marc Bloch: “a História é a ciência dos homens no tempo”. Sem a noção de tempo, 

não há noção de História.” (FERREIRA E FRANCO, 2009, p. 73). 

Dessa forma, o trabalho de resgate da memória do bairro contribuirá para a 

compreensão do aluno sobre a história de sua cidade e da comunidade em que vive. A 

percepção de que o espaço foi produzido pelos seus antepassados ao longo do tempo poderá 

auxiliá-los no estabelecimento de uma relação de cidadania ao pertencer àquele lugar como 

também dele próprio, sujeito daquela história. 

A metodologia a ser desenvolvida durante o desenvolvimento da pesquisa será a 

Pedagogia de Projetos, com base nos pressupostos de Paulo Freire defendidos em algumas 

de suas obras – Educação como prática de liberdade e Pedagogia do Oprimido, as quais 

valorizam a participação do aluno e do professor no processo de ensino-aprendizagem, 

preparando o educando para através do conhecimento intervir na sua realidade social. 
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Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 
consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 
assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens 
criem sua existência com o material que a vida lhes oferece. (FREIRE, 1980, p.26). 

 

Através dessa metodologia possibilitaremos aos alunos participarem de todas as 

etapas da pesquisa discutindo temas, entrevistando e assumindo responsabilidades, atuando 

na construção de seu próprio conhecimento. Deste modo, o trabalho irá além da 

aprendizagem dos conteúdos, pois possibilitará ao aluno aprender a buscar seu próprio 

conhecimento, pesquisando, analisando, refletindo e interagindo com o grupo. Acreditamos 

que essa prática é o meio para criarmos alunos autônomos, críticos, reflexivos, responsáveis 

e construtores de sua própria história. Dessa forma, a pesquisa não será só nossa, mas uma 

construção coletiva, envolvendo, não somente professor e aluno, mas também a 

comunidade.  

O uso da História Oral nos permitirá analisar diversas versões sobre as mudanças e 

permanências ocorridas no bairro, observando os sujeitos históricos com suas vivências, 

experiências, alegrias e tristezas diferentes entre cada um. Iremos observar durante as 

entrevistas a entonação, as pausas, o silêncio presente nas falas, detalhes que não poderíamos 

perceber em outras fontes. Como nos esclarece Marieta de Moraes Ferreira: 

 
A História Oral, como um método de pesquisa que produz uma fonte especial, 
tem se revelado um instrumento importante no sentido de possibilitar uma 
preservação e uma melhor compreensão da memória coletiva e dos processos de 
construção de identidades de grupos ou indivíduos nas sociedades. (2010, p.115). 

 

Para realizar algumas entrevistas preparatórias não adotamos critérios de seleção dos 

entrevistados pré-estabelecidos mediante aspectos como etnia, gênero ou grau de 

escolaridade, mas a partir dos debates realizados em sala de aula com os alunos a respeito do 

objeto, onde eles foram citando nomes de moradores antigos que “sabiam tudo sobre o 

bairro”. O importante era obter informações necessárias para organizarmos um projeto e ter 

uma ideia inicial do que pretendemos fazer. 
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MEMÓRIA E PATRIMÔNIO: A LEI DE TOMBAMENTO DA CIDADE DE SALVADOR  

 

Carlos Alberto Silva do Sacramento1 
Fernanda da Silva Viana2 

 

Este artigo pretende, a partir da Lei No 8550/2014 de Patrimônio regulamentada 

pelo decreto nº 27.2179 de 29 de abril de 2016 que institui normas de proteção e estimulo a 

preservação do patrimônio cultural do município de Salvador, procurar entender através da 

pesquisa o que efetivamente essa lei quantifica nos processos concluídos de Tombamento 

no município de Salvador.  

A noção de patrimônio passa por identificar suas características e detectar sua história 

analisando a noção de um bem público enquanto categoria jurídica, política e cultural e como 

esta ligado ao sentimento de pertencimento de uma determinada sociedade cujo diagnóstico 

daquele objeto seja alvo de políticas públicas. O processo de construção, comunicação e 

legitimação de valores atribuídos a bens culturais estabelece uma natureza de posturas dos 

interesses somatórios do bem comum. Ressaltamos que o panorama histórico do 

desenvolvimento do conceito de patrimônio demarca o respeito das iniciativas relativas à 

preservação, para analisar as funções simbólicas que permeiam o conceito de patrimônio, 

passando pelas idéias de cidadania, identidade nacional, versões oficiais da história nacional 

e uso pedagógico da representação do passado. 

Os bens patrimonializados refletiam uma clara exclusão de parte dos grupos sociais 

e dentro dos momentos históricos que se estabeleceu o fenômeno da invisibilidade para os 

negros, índios e pobres de uma forma geral. Outro fenômeno que parte do princípio que 

essa patrimonialização tinha o objetivo de desenhar a história dos vencedores cobrindo uma 

história não análoga da realidade da sociedade que reclama por espaço e visibilidade. 

Esse sentido de ampliação dos espaços proporcionou um entendimento da 

construção teórica do conceito de patrimônio e, ao mesmo tempo, a ampliação do debate 

acerca do processo de patrimonialização, e é o que irá abrir uma vertente de discussão que 

favoreça objetivamente as vozes que antes não se ouvia.  

Os excluídos da história e das discussões de pertencimento de suas origens, vão 

passar por uma asserção de seu sentimento simbólico e patrimonial de seu povo passando 

pela revisão do papel que vem sendo desenvolvido pelos diversos agentes sociais no que 

																																																													
1Graduando em História, 7º Semestre pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB 
2Graduanda em História, 7º Semestre pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

48	
	

compete o reconhecimento do patrimônio e o que deve ser patrimonializado para algo que 

os represente de forma concreta e edificante. 

Transformações sociais, urbanas e metropolitanas dentro de uma renovação da 

cidade do Salvador, trazem um traço característico da modernização urbanística, que fora a 

implantação de um novo tipo de construção: o prédio de cimento armado com seus sobrados 

coloniais do século XIX que deram lugar as unidades prediais mais imponentes com 

construções de até seis pavimentos a exemplo do que se fez na Rua Chile no início das 

primeiras décadas do século XX. Nesses aspectos urbanísticos a cidade foi crescendo em 

torno do sitio urbano primitivo, estabeleceram-se a ocupação por parte dos moradores na 

primeira metade do século XIX, onde se verificou a ocupação nas áreas centrais, freguesias 

e as suburbanas e a chamadas cumieiras. 

Para o projeto de remodelação da cidade o governo de José Joaquim Seabra em 

atuação política de 1912 a 1924 insere uma serie de construções vista na cidade na parte de 

cima como a abertura da Avenida Sete de Setembro e a Avenida Oceânica via essa que iria 

ligar a Barra a Amaralina assim como o alargamento de ruas da Cidade Baixa. 

Isso denota uma caracterização de expansão urbana de caráter comercial mesclada a 

uma vivência de proeminência residencial, já que naqueles termos do recorte temporal se 

estabelecia como um movimento de renovação urbanística na cidade; a margem desse 

ambiente expansionista Salvador crescia em seus quatro pontos cardeais, o impulso 

urbanístico foi além da construção do porto, na cidade baixa no início do século XX,até 

porque os avanços não foram constantes e nem linear para todas as direções da cidade, houve 

momentos mais dinâmicos e outros mais lentos. 

Toda grande cidade emerge de sua necessidade de ter suas riquezas exploradas e 

como são ajustadas entre os seus moradores os lugares distribuídos em seus espaços possíveis 

e impossíveis de habitação. Como houve uma série de ações objetiva para revitalização do 

centro histórico e diante dos planos dessa revitalização não houvera a inserção das pessoas 

nesses espaços a não ser uma revitalização de caráter imobiliário comercial nos transparece 

que já a muito se ver uma migração das pessoas para outras áreas da cidade.  

Formando uma microcidade na cidade do Salvador a exemplo de Cajazeiras com 

todas as tipicidades inerentes ao grande bolsão da população de poder aquisitivo menor. Mas 

isso não deslegitima a cultura de um povo que tem seu patrimônio atrelado ao sentido 

histórico de territorialidade. Essa emergente população também seus monumentos 

edificantes (naturais) que os agentes públicos se encarregam de levar a frente às demandas 

de uma população que outrora se mostrava invisíveis. Para isso são necessárias leis vistas 
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como patrimoniais que darão ferramentas que venha trabalhar a cultura patrimonial visando 

o social dos sujeitos mirando o patrimônio associado a idéia de memória.  

Longe de um modelo positivista de interpretar a história que ficou caracterizada pela 

forma romântica a favor do Estado, com seus heróis, batalhas e grupos sociais hegemônicos 

aonde segundo Pedro Funari nesse momento histórico vem “reforçando ideologicamente 

estruturas hierárquicas e reproduzindo desigualdades sociais e culturais (1993, p.51)”. Saindo 

de uma posição secundária os grupos ditos minoritários tiveram sua invisibilidade excluída 

das pautas direcionando ferramentas que pudessem exaltar sua cultura e seu patrimônio.  

A partir da lei nº 8550/2014, que foi regulamentada pelo Decreto nº 27.179/2016, 

que estabelece códigos de proteção e tem por objetivo incentivar a preservação e proteção 

do patrimônio cultural do município de Salvador, sendo responsabilidade da Fundação 

Gregório de Matos instituir os procedimentos de tombamento, bem como os de registro 

especial, onde são conservados os Livros de Inscrição do Patrimônio Cultural, divididos nas 

seguintes classificações; Livro do Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios, Livro do 

Tombamento dos Bens Móveis e Coleções, Livro do Registro Especial dos Saberes e Modo 

de Fazer, Livro do Registro Especial dos Eventos e Celebrações,  Livro do Registro Especial 

das Expressões Lúdicas e Artísticas, Livro do Registro Especial dos Espaços destinados a 

Práticas Culturais Coletivas. 

Diante de todas as informações acima relatadas nos inclinamos à pesquisa dos bens 

tombados já inscritos nos livros de patrimônio cultural, onde foi possível coletar informações 

essenciais para construção do trabalho e para criticar construtivamente alguns pontos 

específicos, estabelecendo possíveis soluções.  

Para nossa decepção, diante dos seis livros de tombamentos que nos foram 

apresentados, apenas no Livro do Tombamento dos Bens Imóveis e Sítios possui registros, 

no qual se localiza o Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe, a estátua de Jesus O 

Salvador juntamente com o morro que lhe serve de suporte e a Pedra de Xangô.O dossiê 

desses três patrimônios nos foram expostos e a riqueza de detalhes históricos que envolvem 

cada um dos bens tombados é de essencial importância para compreensão do estudo da 

história, do patrimônio, bem como da memória; afinal, quando falamos de patrimônio não 

podemos tratar apenas da parte arquitetônica, mais também se faz necessário tratar dos 

significados e simbologias que esses objetos carregam para determinados grupos da 

sociedade.  

Os significados que um patrimônio pode apresentar podem ser de caráter político, 

mágicos – religiosos ou sociais, e expressam mais que beleza, anunciam a identidade e a 
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memória de um grupo, ou ainda podem expressar um marco para cidade, estado ou país, e é 

dentro deste contexto que apresentamos no presente texto o Terreiro Hunkpame Savalu 

Vodun ZoKwe, a estátua de Jesus O Salvador e a Pedra de Xangô. 

Para compreender as circularidades que norteiam as varias configurações nas relações 

entre religiões e espaços públicos vemos o quanto é conflituoso as relações de permanências 

acerca das iniciativas de legitimidades e alteridades para o efetivo exercício de 

reconhecimento das tradições de matriz africana. É de fato o quanto os setores 

marginalizados tiveram que disputar a sua legitimidade a partir da mobilização de definições 

legítimas da “religião” (especialmente as religiões de matriz afro-brasileira).  

Temos em evidência uma culturalização e patrimonialização das religiões de matriz 

africana no contexto em que se refere à inserção dessas nas discussões nas relações entre 

espaço público e religiões; desde quando já se percebeu que as manifestações religiosas nos 

espaços públicos nos parece historicamente ser algo que para parte da sociedade se manteve 

ao longo do tempo perfeitamente natural. Observa-se nisso os símbolos religiosos do 

candomblé saindo das veredas dos terreiros e alcançando o mundo da cultura imprimindo 

nas relações dos espaços públicos discussões de maior polêmica midiática. Situada no miolo 

de Salvador, a Pedra de Xangô foi durante o seu processo de patrimonialização uma dessas 

vertentes discursivas da sua representatividade do seu símbolo religioso do candomblé que 

inevitavelmente “escorreu” para o mundo da cultura, visibilizando controvérsias da 

patrimonialização da religião. As relações de troca e o convívio no espaço urbano nos dar a 

dimensão e a circularidade da religiosidade presente na vida cotidiana urbana sendo guardiã 

dos conhecimentos, dos costumes, dos valores culturais e estéticos diversificando seus 

próprios limites do sagrado e do privado de modo que se pode afirmar que os signos culturais 

que melhor definem a cultura brasileira são os de origem africana. 

Usando o patrimônio como algo referindo a bens, a objeto e a coisificação e também 

o uso da cultura como entendimento de patrimônio foi que emergiu através de um 

movimento do povo de santo como registro para o tombamento a Pedra de Xangô, 

localizada em uma área considerada Sitio Histórico do Antigo Quilombo Buraco do Tatu 

elevado a Patrimônio do Município de Salvador em Dezembro de 2016 em processo iniciado 

em 15/04/2015.  
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Para a comunidade de Religiões de matriz africana é um local onde pode-se 

reverenciar Caboclos e Divindades do Panteão Africano – O altar de Xangô. Vozes 

ortogadas de uma autoridade de uma proeminência de oficialidade a exemplo da AFA 

Associação Brasileira de Cultura Ameríndia na voz do Presidente Leonel Monteiro, assim 

como partindo também do 1º Seminário para a Preservação do Patrimônio Cultural 

compartilhado entre Brasil e Nigéria resultado da articulação dos 5 terreiros de tradição Nagô 

tombado como patrimônio nacional do Brasil.  

Temos pelo edil Silvio Humberto um pedido de ato administrativo de tombamento 

da Pedra de Xangô que designa o efetivo da Guarda Municipal e uma declaração do Prefeito 

em 02/12/2014 em função da visita do Rei de Oyó Lamide Dayionola Adeyemi III e declara 

que a Pedra de Xangô seria o primeiro espaço da lei do tombamento consta nesse dossiê um 

relatório técnico da Companhia de Baiana de Pesquisa Mineral e consta também um oficioso 

apoio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Todo o processo teve o suporte 

minucioso do projeto de dissertação de mestrado “Pedra de Xangô – Lugar Sagrado” de 

Maria Alice Pereira da Silva pós-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal da Bahia que municiou toda uma direção de como era válida as prerrogativas de 

enaltecer aquele espaço a uma conquista de preservação de um povo que tem em seu 

histórico histórias de perseguições culturais e religiosas. 

O Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe com certeza carrega simbologias, 

porém mais do que isso, ele carrega um povo, uma língua, uma tradição, um culto, uma 

resistência, o Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe é fruto da resistência dos 
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antepassados em se manterem firmem em suas tradições e devoções, se manterem firme nas 

suas crenças, nos seus deuses e em seus elementos sagrados, e a apesar de toda intolerância 

e preconceito o terreiro mantém a tradição dos jeje salavu.  

O Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe se localiza na rua do Curuzú, nº 222, 

Vila Braulino, no bairro da Liberdade; segundo o sacerdote do templo Doté Amilton 

Sacramento Costa o Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe é o único no Brasil que 

mantém a tradição original jeje Salavu.  

 

 
 

É interessante ressaltar alguns significados, jeje – povos adoradores dos voduns, os 

voduns são deuses e salavu vem de savi que se tratava do local onde se cultuava Nanã; então 

jejesalavu é a denominação do culto aos voduns derivadas do antigo reino de Dahomé. O 

conhecimento ensinado no Terreiro Hunkpame Savalu VodunZo Kwe vem da transmissão 

de uma tradição antiga, uma herança simbólica e cultural, que vem se mantendo viva com os 

esforços do sacerdote Doté, que insiste em manter o culto jeje salavu puro; segundo ele os 

demais terreiros que dizem manter um culto jejesalavu fazem assimilações com outros cultos 

e outras tradições, contundo, no Terreiro Hunkpame Savalu Vodun ZoKwe todos os rituais 

são puros. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

53	
	

O conhecimento da língua, dos cânticos, das danças, da culinária, dos rituais de 

iniciação e de sacrifícios são ensinados, dando desta forma uma consciência de identidade ao 

grupo do terreiro tendo em vista a continuidade da tradição jeje salavu e do templo.     

A estátua de Jesus – O Salvador, bem como o morro que lhe serve de suporte estão 

atualmente localizados na Avenida Oceânica, na Barra, em uma elevação próxima ao morro 

Ipiranga; anteriormente a estátua se localizava no Bairro de Ondina, também na Avenida 

Oceânica, onde hoje funciona a prefeitura aeronáutica de Salvador. 

A obra é de autoria do artista Pasquele de Chirico (1873 – 1943), a estátua do Cristo 

foi oferecida ao município pelo desembargador José Botelho Benjamin, foi inaugurada em 

24 de dezembro de 1920 após a preleção do padre Luiz Gonzaga Cabral, a obra foi transferida 

em 1967 para o local onde hoje é encontrada no morro da Barra, no entanto, quando foi 

transportada para o morro vizinho o monumento acabou por perder seu pedestal original 

em pedra que parecia simular uma montanha, dando ao mesmo tempo um aspecto rústico e 

natural, perdeu também a placa de inauguração, com os seguintes escritos:  

 
Estátua de Jesus – O Salvador, oferecida à Bahia por um crente, inaugurada em 
24 de Dezembro de 1920, sendo Governador do Estado o Exmo. Sr. Dr. José 
Joaquim Seabra, Arcebispo Primaz, sua Exmᵅ. Rvmᵅ. Snr. D. Jeronymo Thomé 
da Silva, e intendente da cidade de Salvador, o Exmᵒ. Srn. Coronel Manoel Duarte 
de Oliveira.3 
 

Os jornais da época afirmam que a mudança da obra foi necessária por causa de 

corrimentos de terra próximos a estátua, tanto a estrutura como o pedestal onde a obra se 

localiza hoje foram inaugurados em 1967. 

 

																																																													
3MATOS. Fundação Gregório de Matos. Gerência de Sítio Histórico. Tombamento da Estátua de Jesus, 
2016. 1. Monumentos históricos – Tombamento 2. Patrimônio material – Preservação 2. Lei 8.550/201 I. 
Fundação Gregório de Matos II. Gerência de Sítios Históricos III. Tavares, Milena Luísa da Silva. Barbosa 
Magnair Santos, Almadrade. Ribeiro, Cássio. Azevedo, Luis Fernando Nunes. Carneiro, Luiz Claudio. IV. 
Título.	
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A estátua do Cristo apresenta valor histórico, artístico, cultural, paisagístico e 

simbólico, a obra de Chirico, faz com que as pessoas que transitam por aquela localidade, 

retomem memórias, admirarem a obra de arte, fazendo-as refletirem a cercar da história e da 

simbologia que cerca tal obra, o monumento ainda é um símbolo religioso, que recebe preces 

e devoções de alguns grupos religiosos, desta forma a estátua de Jesus – O Salvador carrega 

valores, simbologias e memórias de um período e de grupos da sociedade. 

 
Conclusão 
 

Visitando Salvador no espaço de uma década, em especial do final do século XX e 

ao início dessa década de 2010, nota-se que Salvador estava em uma distinta mudança 

estabelecida pelo crescimento populacional, que se constatou nas últimas três décadas. Esse 

espaçamento populacional deu a oportunidade de trazer a visibilidade para uma camada da 

sociedade que outrora não se verificava em função de uma ausência de políticas públicas que 

abarcasse todas as demandas que essa população marcada por simbolismos e representações 

culturais distintas pudessem ser alvos, alvos de uma política e de uma lei de patrimonialização. 

Notadamente todo projeto social vem encabeçado por um planejamento político e 

essas ações políticas são endereçadas com um propósito, de atender as demandas de um 

determinado grupo que está no poder hegemônico, as diversas requisições de uma sociedade 

ainda é estabelecida pelas ações de quem detém o poder e influência na sociedade como um 

todo. 

A Lei 8550/2014, regulamentada pelo decreto nº 27.2179 de 29 de abril de 2016 é 

uma Lei que normatiza e padroniza o que deverá ser patrimonializado, contudo, tem em sua 
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característica uma ação de envergadura histórica que carrega atrasos visto que, devido a 

abrangência territorial da cidade de Salvador, de sitio histórico e principalmente pelo fato de 

que Salvador é a primeira capital do pais, esta lei devia ter chegado há muito.  

Na análise do discurso nota-se presente uma carga ideológica construída ao longo da 

história e que permeia as decisões políticas, sociais e culturais; chegamos à conclusão que a 

quebra de uma postura engessada por visões minimalista para o reconhecimento de uma fatia 

cultural, histórica e social de um povo que passava ao longo de sua invisibilidade na 

sociedade, ouvindo essa população em suas demandas se faz necessário à medida que todos 

tem seus mecanismos de altercações e pressões políticas, começando pelas suas 

representações partidárias que junto ao executivo cria canais de acesso para a formalização 

dessas patrimonializações. 

Certos de que existem fatores históricos que ajudam a formar a consciência dessas 

representações de patrimônios, ao longo dessas pesquisas procuramos reconhecer nas 

culturas expressas através do patrimônio, notamos que é possível estabelecer políticas dentro 

de um interesse comum que possam estender a cada ente social o seu merecimento cultural, 

mesmo que esses reconhecimentos tenham chegado demasiadamente atrasados e envoltos 

de interesses políticos.   
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MEMÓRIAS ESCOLARES DA DITADURA EM CACHOEIRA: 1964-1974 
 

Leila Maria de Jesus Pereira1 

 

Introdução 
 

A cidade de Cachoeira, situada no Recôncavo baiano, é uma das cidades mais antigas 

da Bahia. Sua história é contada em diversas pesquisas, contemplando os espaços públicos e 

também os espaços privados, através dos discursos nos documentos oficiais e das memórias 

do povo local passadas oralmente por gerações. Nesse ambiente histórico inspirador, nós do 

PIBID temos muito a contribuir para a educação na cidade e também trazer a tona essas 

histórias dos caminhos ainda não traçados cientificamente. 

Com o intuito de conhecer um pouco mais da história de Cachoeira decidimos 

realizar uma pesquisa histórica, consultando as fontes disponíveis e, agora, apresentamos, na 

forma de um artigo, os seus resultados. Ao ser proposto que pesquisássemos sobre o colégio 

no qual estamos realizando um projeto de intervenção, o Colégio Estadual da Cachoeira, 

nosso interesse imediato foi o de buscar, a partir da coleta de fontes orais, as memórias 

guardadas de personagens que geralmente não irão ser incluídos na narrativa histórica, 

pessoas que passaram e passarão pelo colégio como anônimos. Contribuiu também para a 

escolha desse tema a pesquisa anterior feita a respeito da relação dos moradores do bairro 

com o colégio, na qual, muitos entrevistados estudaram nesse mesmo lugar e sempre se 

reportavam à sua época de estudos com um sentimento saudosista. 

Foi com base nesse sentimento saudosista que nossas problematizações foram 

amadurecidas: Por que ex-alunos falam tão bem do colégio de outrora em detrimento do 

momento atual? O que houve nesse ambiente escolar durante seus períodos de estudos que 

fora guardado em suas memórias? Qual a História do CEC2 na perspectiva de seus 

estudantes? 

Somado a essas problematizações acrescentamos outros questionamentos que 

justificam nosso trabalho e o delimita temporalmente. Ao tratar com alunos da época da 

ditadura militar no país notamos igualmente esse saudosismo da escola e do sistema 

educacional desse período em suas falas, que, de maneira contraditória, apontam também 

para um descontentamento quanto ao governo militar e seu regime repressor. Diante dessa 

contradição surgem os questionamentos: Por que não lhes agradava o regime militar? Porém, 

																																																													
1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, graduanda em Licenciatura em História, pesquisa 
realizada com auxílio do PIBID – CAPES. 
2 Colégio Estadual da Cachoeira. 
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por que, contraditoriamente, se recordam com saudade da escola desse sistema? Como foi 

para os entrevistados estudar durante uma ditadura militar, a partir das suas próprias 

narrativas? 

O atual Colégio Estadual da Cachoeira foi fundado em 1926 e, partindo das 

inquietações acima, delimitamos temporalmente nossa pesquisa entre as décadas de 1960 e 

1970 – fase em que nossos entrevistados estudaram no colégio -, período em que o mesmo 

estava sob a direção dos professores Álvaro Lima Freitas, Iolanda Pereira Gomes e Geraldo 

Luiz Sales de Oliveira.3 

Esse trabalho conta com os relatos de seis entrevistados: Railda de Jesus Silveira, que 

possui 68 anos, mora próximo ao colégio e estudou na instituição na década de 60, 

atualmente é aposentada, mas trabalhou como professora de História em Salvador e também 

no CEC. Laercio Costa Araujo que estudou entre 1972 e 1980, e hoje, com 57, anos é 

proprietário de um bar na cidade de Cachoeira. Luis Gustavo Farias Lobo tem 58 anos, 

estudou no colégio na década de 70, atualmente é funcionário público. Alfredo Luis Filho, 

estudou no CEC entre o fim dos anos 1970 e os anos 1980. Roberto Arakén Falcão e Silva 

que hoje aos 50 anos é professor no colégio em que estudou entre as décadas de 70 e 80, 

também é morador próximo ao CEC. Miralva Pereira Lima que também estudou no colégio 

em 70, também reside ao lado do colégio e atualmente é aposentada, mas atuou como 

enfermeira e como vendedora de lanches na porta do CEC. 

A pesquisa tem como base o uso da fonte oral, e nos apropriamos dos instrumentos 

metodológicos adequados para analisar as entrevistas gravadas previamente, planejadas de 

maneira que abordassem, principalmente, as memórias dos entrevistados a respeito do seu 

período de estudo no CEC. Portanto, foram utilizadas as gravações como fontes 

fundamentais em nosso trabalho. Tais fontes constituíram a análise com o objetivo de 

compreender, as memórias registradas, na perspectiva da análise do discurso, não as tomando 

como verdades de supostos fatos ocorridos na temporalidade em questão.4 

Além da fonte oral, contribuíram para este artigo as leituras dos trabalhos realizados 

por Telma da Silva Barbosa (2005) e Judite Ferreira Padilha da Cruz (2014) acerca do Colégio 

Estadual da Cachoeira, além de trabalhos sobre a educação e o movimento estudantil durante 

a ditadura no Brasil. 

																																																													
3 Informações obtidas da dissertação de Telma da Silva Barbosa, intitulada Memorial do Colégio Estadual de 
Cachoeira: contribuição para um estudo sobre a história da Educação na Bahia. 
4 Para compreender a História Oral que fundamenta nossa pesquisa foi usado como referência o texto escrito 
por Verena Alberti, “Histórias dentro da História”, no livro “Fontes Históricas” organizado por Carla Bassanezi 
Pinsky. 
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Esses trabalhos foram de suma importância para entendermos um pouco mais sobre 

a importância do colégio para a cidade, as mudanças estruturais e educacionais passadas pelo 

espaço em questão, principalmente durante o período estudado. Segundo Telma Barbosa (op. 

cit.), o Estadual da Cachoeira ganha o status de colégio em 1965 e passa por reforma 

curricular em 1977, quando é acrescentado no 2º grau do colégio os cursos com habilitação 

para Magistério, Auxiliar de Enfermagem, Assistente de Administração, Técnico em 

Contabilidade e Técnico em Turismo. O CEC, era frequentado por estudantes da cidade de 

Cachoeira e região, sendo de grande suporte para a educação no Recôncavo 

baiano.Continuando com a contextualização da educação nessa época, Judite Cruz(op. cit.) no 

expõe que com a LDB 5.692 de 11 de agosto de 1971, é consolidada a disciplina de Estudos 

Sociais, que substitui História e Geografia, e reafirmada a disciplina Educação Moral e Cívica. 

Explicitando assim, o quadro estrutural do período de nossa pesquisa. 

O artigo está dividido em cinco tópicos. O inicial, “Resistências estudantis”, irá 

abordar processos de resistências realizadas no cotidiano desses alunos, atos de contestação 

ou desobediência às regras estabelecidas. O segundo tópico é “Perspectivas sobre o regime 

militar”, e abordará quais os discursos de nossos entrevistados com relação a esse período 

atualmente e como o entendiam na época. No terceiro ponto, é colocada para reflexão a 

escola “De ontem para hoje”, tratando das lembranças, julgos e anseios dos entrevistados 

perante o sistema de ensino vivido pelos mesmos na condição de alunos e como se encontra 

o ensino atualmente. 

Em suma, pretendemos com esse artigo trazer a tona as memórias de estudantes 

comuns, que não tiveram protagonismo político, se colocando à margem da esquerda e da 

direita durante a ditadura. O que buscamos aqui foi compreender como esse momento 

histórico foi vivenciadoe interpretado por essas pessoas. Queremos, com isso, contribuir 

para conhecermos um pouco mais da história do Colégio Estadual da Cachoeira, na 

perspectiva dos sujeitos que foram silenciados por muitos anos, partindo dessa maneira, do 

ponto de vista da “história vista de baixo”. 

 

Resistências estudantis 

 

 Nos relatos de nossos entrevistados foi possível identificar algumas questões a 

respeito do sistema educacional militar, como também artimanhas e subterfúgios que tais 

entrevistados encontraram para lidar com essa estrutura. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

61	
	

 Nas falas dos mesmos é possível perceber vários processos de disciplinamento rígido 

e autoritarismo exercido por parte da gestão do colégio para que este funcionasse de acordo 

com os pressupostos dos valores militares. Durante a entrevista, Roberto Arakén conta-nos 

que a gestão escolar nessa época era formada por indicações políticas e “a autoridade do 

diretor era bem maior, o diretor tinha poderes sobre tudo e sobre todos, e geria a mão de 

ferro, ele gerenciava e ditava realmente como a escola deveria ser”5. 

 Ainda sobre o rigor exigido pelo colégio para com os estudantes Roberto conta-nos 

fatos interessantes sobre o acesso ao colégio: 

 
Lembro que quando eu era criança não via aluno na fora da sala de aula, tinha 
uma estrutura montada para prender o aluno dentro da sala de aula. Tinham 
monitores, tinham os sensores. Até na portaria da escola, o aluno pra ter acesso 
na escola ele tinha que ter uma carteira de estudante e nessa carteira eram 
computadas as faltas já na portaria. Era, e olhava o fardamento, se tivesse 
completo, tinha acesso à escola, senão ele voltava pra casa até pra pegar o escudo 
do fardamento pra ter o direito de entrar na unidade escolar. E essa carteira era 
assinada pelo diretor.6 

 

 Diante de toda essa rigidez exigida pela gestão escolar que fora relatada por todos 

nossos entrevistados e exemplificada aqui na fala do professor Roberto Arakén, percebemos 

que havia sim um processo de controle dos jovens através do sistema escolar, além de uma 

busca pelo disciplinamento destes quanto à como se portar diante da autoridade exercida 

principalmente na figura do/a diretor/a. 

 Além da direção escolar, o controle também podia ser exercido através da família, 

que em contrapartida, podia ser cobrada pela polícia e pelo poder político para que 

mantivesse os filhos “na linha”. “E isso mexia já com as famílias, meu pai, minha mãe, com 

o dos colegas, começou a se dar essa repressão principalmente sentida pela família.”7 

 Entretanto, apesar de toda a represália e controle que possa ser exercido no ambiente 

escolar de uma cidade interiorana e importante do recôncavo baiano, no cotidiano dos 

estudantes que vivenciaram esse período é possível perceber processos de resistência ao 

controle almejado pelo militarismo. É baseado no conceito de experiência cunhado por 

Thompson que analisamos esses processos. Adolescentes que não se entendendo enquanto 

rebeldes, constroem-se na experiência sujeitos que contestam as regras do sistema vigente, 

que não se entendendo enquanto esquerda, são contra o que lhes é exigido e lutam por mais 

liberdade ou burlam as normas (MARTINS, 2006, p. 113-126). 

																																																													
5 Depoimento de Roberto Arakén Falcão e Silva, 50 anos, à Leila Maria em 18 de Agosto de 2016. 
6 Depoimento de Roberto Arakén Falcão e Silva, 50 anos, à Leila Maria em 18 de Agosto de 2016. 
7 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria em 8 de Março de 2017. 
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 Um desses processos de resistência é explicitado durante a fala de Railda de Jesus 

Oliveira, professora de História aposentada. Ela conta de forma descontraída sobre o que 

fazia contra as regras na sua adolescência: 

 
Antigamente tinha aquele regime da escola, a escola era toda assim, tinha o 
tamanho da farda, que a gente burlava o tamanho da farda, a gente pegava e 
enrolava a saia na cintura pra ficar mais curta, mas era pra cobrir o joelho. A gente 
passava na portaria ai chegava lá dentro a gente dobrava, porque quando chegava 
na sala a gente subia. Mas tinha uma pessoa ficava na porta de sala, se ela visse 
coisa mandava a gente baixar pro tamanho normal.8 

 

 Além de enrolar a saia na cintura para deixá-la mais curta, Railda nos relata também 

que “A escola era tão boa que a gente sentava no sanitário feminino e ficava lá contando 

caso, e lendo umas revistas que era proibida ler em casa e no colégio também.”9 

 Essas atitudes, relatadas pela entrevistada, realizada por ela e outras colegas do 

colégio, mostram atos de desobediência às normativas estabelecidas no ambiente escolar. 

Embora seja algo mais voltado para o corpo e de cunho individual, é um processo de desvio 

da disciplina desejada pelos gestores, uma quebra da ordem e do comportado almejado. 

 Entretanto, embora a professora Railda nos conte essas ações desviantes de sua 

adolescência, durante alguns momentos da entrevista suas falas critiquem atitudes que vão 

de encontro às normas estabelecidas na atualidade: “na minha época ninguém namorava 

dentro do colégio, nem na parte interna do colégio nem na externa. Quem quisesse namorar 

namorava do portão pra fora. Então o colégio funcionava muito bem.” E, satisfação com a 

forma como o colégio era gerido: “ela era diretora linha dura, então ela fazia com que o 

colégio funcionasse bem”10. Essas falas são interessantes para percebermos o discurso acerca 

de como, na percepção da entrevistada, as pessoas devem ser educadas – de maneira 

autoritária e rígida – e de como se vivencia tais normas na condição de educando. 

 Outros processos de resistências são identificados na fala de Laercio Costa Araujo, 

que atuou enquanto estudante dentro do colégio e enquanto agitador cultural na cidade de 

Cachoeira. Ele nos diz que na época em que estudava o Centro Cívico – instituição estudantil 

que vinha substituir o Grêmio Estudantil - era escolhido por professores e que era passado 

para os estudantes que tal entidade funcionaria para o apoio estudantil às atividades 

idealizadas pela gestão. Entretanto, um grupo de estudantes que tiveram conhecimento do 

																																																													
8 Depoimento de Railda de Jesus Silveira, 68 anos, à Leila Maria em 4 de Março de 2017. 
9 Depoimento de Railda de Jesus Silveira, 68 anos, à Leila Maria em 4 de Março de 2017. 
10 Depoimento de Railda de Jesus Silveira, 68 anos, à Leila Maria em 4 de Março de 2017. 
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estatuto do Grêmio Estudantil perceberam que estavam sendo enganados, e que tal entidade 

serviria como representação estudantil para reivindicar os interesses dos estudantes. 

 
[...] só que nós batíamos de frente com um grupo de professores que sempre 
nomeava o grupo do grêmio... O grêmio na verdade até chegar a nós era um grupo 
de estudantes representando os professores, quando pegamos pra entender o que 
era aquilo, que era o representante dos estudantes. Isso deu um problema 
gravíssimo porque não esperavam isso.11 

 

 Esse grupo integrado por Laercio agia então no colégio para além do Centro Cívico 

apoiado pela diretora. Segundo o mesmo, o grupo reivindicava direitos estudantis, organizava 

atividades culturais e esportivas, trazia informações sobre os movimentos estudantis da 

capital e debatia sobre a postura do professor em sala de aula. O grupo ainda fazia campanhas 

de arrecadação de materiais para escola na cidade, em bairros e na feira livre. 

 Essas atitudes incomodavam a direção do colégio que buscava repreender o grupo, 

como por exemplo, não liberar o espaço do auditório para que o grupo realizasse atividades, 

de acordo com o relato de Laercio. 

 Outro momento de contestação e desvio das normas ocorrido no Colégio Estadual 

da Cachoeira foi um ato realizado contra a sede do Centro Cívico. Em entrevista Laercio 

conta-nos que num certo dia – provavelmente em 1980, último ano do mesmo no colégio – 

a sede do Centro Cívico amanheceu com seus pertences revirados, objetos quebrados e a 

bandeira do Brasil queimada. E logo o grupo de estudantes do qual fazia parte foram 

acusados de terem realizado tal ato. 

 
[...] nessa semana aconteceu alguns alunos entrarem, arrobar a sede do centro 
cívico, quebrar tudo e isso jogou pra cima da gente. Foi terrível porque 
amanhecemos com uma intimação na porta e tinha um delegado muito cruel que 
inclusive morreu na cidade com violência. A gente começou a ter um problema 
mais sério dentro da família. E aí nós com esse ato fomos chamados na delegacia 
para depor na polícia federal.12 

  

Segundo Laercio não foram eles que fizeram esse ato de “vandalismo”, como o 

mesmo pontua, mas sim, outros três estudantes o realizaram sem propósito algum. 

Entretanto, seu grupo foi responsabilizado pela ação, e foram proibidos de estudar como 

punição. Além de terem seus estudos interrompidos coercivamente, a represália era sentida 

também através dos julgamentos da sociedade local, que os viam como os causadores do ato 

de “vandalismo”. Pudemos identificar que os estudantes do movimento estudantil foram 

																																																													
11 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria em 8 de Março de 2017. 
12 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria de Jesus Pereira. Entrevista realizada em 8 de 
Março de 2017, na cidade da Cachoeira. 
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vistos como os protagonistas de tal evento também na fala de outro entrevistado, Luis 

Gustavo, que nos relata este acontecimento como causado pelo grupo do Grêmio Estudantil 

em contraponto do Centro Cívico. 

 Independentemente de quais personagens realizaram de fato o “quebra-quebra” na 

sede do Centro Cívico, e para além de buscar culpados e referendar verdades apenas a partir 

de fontes orais, estamos aqui chamando atenção para esses atos de desobediência e 

contestação do regime civil-militar. Esses relatos mostram que os estudantes, cada um a seu 

modo e oportunidade protagonizaram atos que contrariavam o regime militar e buscaram 

por exercer livremente suas vontades. 

 

Perspectivas sobre o regime militar 

 

Para o tópico das perspectivas sobre o período militar, dividimos em duas partes, a 

primeira parte composta pelos conservadores, que demonstrou uma admiração em relação 

ao sistema educacional da época. Na segunda tratamos por dois grupos, Laercio que ofereceu 

resistência ao militarismo e outro grupo que não expôs opiniões direta sobre a ditadura. 

 

Conservadores:  

Luiz Gustavo e Alfredo Filho. 
Estudou no colégio no período da década de 70, seu pai inclusive foi um militar, logo 

tendo uma educação rígida em conjunto com seus 14 irmãos que estudaram também no 

CEC, atualmente o mesmo tem atividades no Clube Balneário que fica muito próximo ao 

Colégio. Com um pensamento político bem conservador, deixando bem claro o que pensa 

sobre a ditadura e a política atual: 

 
A ditadura nunca foi boa, não é bom, mas tem momentos que por exemplo, o 
Brasil hoje precisa de um golpe militar mesmo, para diminuir a corrupção dos 
políticos, a minha ideia é: trazer o exército pra dissolver o congresso, eliminando 
os políticos corruptos e depois de 1 ano abrir eleições direta, com um número 
menor para reduzir os custos, [...] até tem gente honesta lá dentro, mas ainda assim 
dissolveria, a ditadura é horrível em todos os sentidos, o homem tem o direito de 
ter a livre escolha de como quiser viver, a democracia lhe permite você crescer 
em todos os sentidos, a liberdade de expressão, poder dizer o que quer.13 

 
Alfredo Filho Estudou no Colégio Estadual da Cachoeira no período da década de 

80, tem uma linha de pensamento similar à de Luís Gustavo, declara sentir saudades da época, 

																																																													
13 Depoimento de Luis Gustavo Farias Lobo, 58 anos, à Job Paulo e Thauan Silva em 15 de Fevereiro de 2017. 
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dando ênfase no auge da educação do período, levantando inclusive sobre o “aumento da 

importância” da educação, a chegada das escolas na maioria dos interiores e nordeste. 

Com esses depoimentos foi possível observar que a rigorosidade do sistema para eles 

era algo que funcionava nos quesitos de fardamento, horários de entrada e a evasão escolar 

que era algo raro de se acontecer. 

 

Resistência e outros:  

Laercio Costa  

 A resistência de Laercio Costa é algo um tanto peculiar, participou do grêmio, 

presenciou e participou de algumas movimentações culturais da cidade, demonstra como foi 

a mudança de quando os estudantes perceberam o que era realmente o grêmio estudantil e a 

importância que levou até a reivindicação dos direitos estudantis, elaborou um mural no 

grêmio com jornais que vinha da capital sobre as movimentações e resistências estudantis, 

nos relata sobre as  paralisações que participou na cidade de cachoeira dizendo: “fizemos um 

ato de paralisação, distribuímos panfletos pela rua, [...] com esses atos fomos convocados até 

a delegacia pra depor, disseram que não podíamos mais frequentar o colégio [...] e demos 

depoimento mas ficamos afastados e outros voltou a estudar depois de um meses pois 

assinaram um comunicado, eu não assinei! A gente não quebrou nada, não queimamos a 

bandeira do Brasil, foi um outro pessoal que fez o vandalismo [...] quebram tudo que tinha 

desde cadeira, mesa, sala de jogos”14. Esboçou a indignação e como contrariava a conduta 

do regime militar em relação a unidades de polícia no ambiente escolar: 
 

Tinha um agente de polícia em um dos turnos, já pra não 
podermos entrar no colégio (o Grêmio), gerando uma coisa 
muito agressiva e isso já mexia com as famílias, amigos e colegas, 
minha mãe não condenava mas também não queria aquilo.15 
 

Com essas ações ficou bem claro a ideologia política dele de não apoiar o sistema militar que 

era imposto nas instituições de educação em geral. 

 

Miralva Pereira, Roberto Arakén, Railda de Jesus. 

Miralva, Roberto e Railda não expressa muito nas entrevistas algo de fato sobre 

pensamento político da ditadura, apenas insatisfação sobre a falta de disciplina atual dos 

alunos do CEC, Railda esboça em seu depoimento algumas atitudes de resistência perante as 

regras do CEC. Entretanto, nenhum dos três demonstra apoio ou algo contra ao militarismo. 

																																																													
14 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria em 8 de Março de 2017. 
15 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria em 8 de Março de 2017. 
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Com essas analises fica claro que em termos quantitativos, que poucos oferecia de 

fato uma resistência ao que era imposto, fora da instituição apenas Laercio relatou sobre 

repressão por justamente ter uma resistência a ideologia do sistema militar, os conservadores 

e os que não demonstrou a opinião sobre a ditadura, não problematizou o sistema da época. 

 
De ontem para hoje 

 
Esse tópico aborda a maior parte das lembranças dos entrevistados em relação a 

época em que estavam matriculados e estudando no CEC. Com esses fragmentos das 

memórias sobre a educação na cidade, reunimos elementos nos quais foi possível notar um 

sentimento de “saudades” da forma de disciplinar à comunidade estudantil da época para 

hoje. Através de Roberto Arakén Falcão, atualmente professor do Colégio e egresso do 

mesmo, que nos indicou outros egressos de turmas e épocas diferentes, que carregam boas 

memórias e experiências da época, o que nos possibilita observar, de forma bastante ampla, 

as suas respectivas atividades e ativismos no CEC. 

Grande parte dos egressos do período em foco da pesquisa ainda reside na cidade de 

Cachoeira, assim podendo observar de perto o rumo em que a instituição foi tomando desde 

que finalizaram seus estudos no Colégio Estadual da Cachoeira. Mas, quais foram os fatores 

que provocaram um sentimento de insatisfação para maior parte dos entrevistados sobre o 

CEC atual, em comparaçãoépoca em que estudavam? 

Nos relatos, os entrevistados, ao fazer a comparação da época em que estudaram 

parao momento atual no colégio, pontuaram principalmente a questão da falta de 

regularização do uniforme dos estudantes, o comportamento dentro e fora de aula - que 

deixa a desejar -, a evasão dos alunos e de como o CEC tinha grande reconhecimento e 

prestigio sobre a região do Recôncavo, a ponto de haver admissão para ingressar. 

Alfredo Filho, demonstra uma mistura de alegria e saudades ao falar sobre a época 

de seus estudos, sendo funcionário público na cidade e morando próximo ao colégio, a 

disciplina é sempre muito destacada, observa a falta do desejo de estudar dos alunos de hoje 

e o respeito diante dos professores e funcionários, que diz o seguinte: 

 
O Colégio sempre foi referência em toda a região, hoje é até triste ver a situação 
em que se encontra , as lembranças da época é das melhores possíveis, mas era 
um sistema rígido porem com disciplina, que é a base de tudo ao meu modo de 
ver [..] ainda no tempo da ditadura seria um absurdo um aluno levantar a voz, 
imagine agredir, não tem como a gente não se lembrar de uma recordação dessa 
com prazer, porque tem professor hoje que ele tem medo do aluno, isso me 
entristece, pois nossa base é o professor, ninguém é nada sem um professor.16 

																																																													
16 Depoimento de Alfredo Luis Filho, 47 anos, à Job Paulo e Thauan Silva em 15 de Fevereiro de 2017. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

67	
	

O mesmo ainda fala sobre o impacto do CEC sobre a região do Recôncavo, a 

instituição demandava de outros municípios como Conceição da Feira, Cruz das Almas, 

Governador Mangabeira, Maragogipe e Muritiba, ainda ressalta que se comparasse os 

colégios atuais com o “antigo” colégio renomado não haveria possibilidade de ter outro 

melhor, o Luís Gustavo reforça ao dizer que “foi um dos colégios mais conhecidos da Bahia”. 

Luís Gustavo recorda das atividades complementares que possuía na época, os turnos 

em que o aluno não tivesse atividades em sala de aula poderia praticar esportes. Relembra 

das ações dos colegas e do grêmio de sua época: 

 
No grêmio tentava controlar o comportamento dos alunos, para não precisar ir à 
diretoria e ser expulso pela conduta e [...] os jovens se ocupavam bastante com o 
Grêmio, que ajudava na organização de formatura e colação de grau, o grêmio 
fazia trabalhos sociais com a comunidade externa do CEC. Existia pessoas 
naquela época que contestava o ensino, brigava, um amigo nosso chegou a 
queimar a bandeira brasileira, tinha muito protesto e problema, uma minoria 
naquela época que não queria nada com estudo, alguns não se conformava com a 
ditadura, por haver regras pra entrada, fardamento especifico.17 

 

Segundo os entrevistados, os professores da época da ditadura se empenhavam para 

ter destaque, tanto quantos os alunos faziam o mesmo, neste período ser destacado era uma 

grande responsabilidade, quase que uma representação para o colégio. Confirma Laercio 

Costa, que na década de 70, durante este período o setor cultural na região estava recebendo 

grandes influências, levando um movimento cultural ao colégio, e foi crescendo um interesse 

sobre o movimento político estudantil, mas depois de ler o estatuto do grêmio: 

 
[...] tomou um outro rumo, foi muito rápido a mudança, o conhecimento que 
ficava muito oculto do que era o grêmio, o grêmio chegava a nós como grupo de 
estudos que representava os professores, mas quando entramos paramos pra 
entender o que era aquilo, vimos que era representante dos estudantes.”18 

 

Havia regras bem regulamentadas em relação a rotina e os horários do colégio, 

Miralva Pereira comenta sobre as mudanças que foram possíveis se observar: 

 
Eu vejo uma mudança muito grande, antigamente não tínhamos nem tempo 
direito para o recreio, era coisa bem pouca, hoje em dia não, os jovens tão por aí 
solto pelo colégio, o portão só abria para a gente entrar e logo depois fechava, ali 
dentro tínhamos tudo, recreação e merenda, não podia sair pra nada, em termos 
de fardamento não podíamos ir sem sapato, sem meia, de calça comum, para ter 
uma ideia nosso uniforme era uma saia.19 

 

																																																													
17 Depoimento de Luis Gustavo Farias Lobo, 58 anos, à Job Paulo e Thauan Silva em 15 de Fevereiro de 2017. 
18 Depoimento de Laercio Costa Araujo, 57 anos, à Leila Maria em 8 de Março de 2017 
19 Depoimento de Miralva Pereira Lima, 50 anos, à Leila Maria em 18 de Agosto de 2016. 
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 Para grande parte dos entrevistados é notável uma saudade da época, alguns 

claramente reagiu com alegria ao recordar, já outros se queixou sobre o rumo em que está a 

educação, Roberto Arakén diz: 

 
O momento que o país passava pela ditadura, a instituição tinha que manter a 
estrutura de uma forma bem militar, então a educação era mantida dessa forma, 
não podíamos reivindicar, tínhamos que engolir aquilo que vinha de cima para 
baixo, hoje em dia não, tem uma participação maior, até o direito de escolher a 
gestão”.20 

 

Resta-nos perguntar em qual época a educação realmente esteve em sua era de ouro? 

 
Conclusão 
 

 Diante da pesquisa desenvolvida pudemos ressaltar a importância da História Oral 

para o conhecimento da história nos seus mais variados aspectos e partindo de diversos 

pontos de vista. Especificamente no caso pesquisado em questão, foram apresentadas 

perspectivas e vivências que não seriam acessadas através de outras fontes senão a fonte oral. 

Nossos entrevistados trazem elementos riquíssimos para termos acesso sobre um pouco do 

que fora viver durante o regime militar e do que fora o cotidiano de uma escola interiorana 

e essencial para a educação na região do recôncavo baiano. 

 Trazem como fator de relevância para essa pesquisa também os anseios e reflexões 

de cidadãos brasileiros a respeito da educação da história do país. Seus posicionamentos e 

contradições sobre o ensino no período da ditadura militar e seu declínio até os dias de hoje 

abrem horizonte para muitos questionamentos e aprofundamento em pesquisas sobre os 

efeitos causados por um regime ditatorial, mesmo após décadas. Conjuntamente amplia para 

reflexões sobre o ensino atual, por que causa tanto descontentamento a ponto de haver 

preferência por parte dos entrevistados por uma educação autoritária? 

 Por fim, vale acentuar o agenciamento de sujeitos que até pouco tempo atrás não 

seriam inseridos na história e a importância dessa agência na construção da história e da 

História brasileira. Com atos de resistência – no cotidiano ou em movimentos estudantis -, 

desmistificação de mitos, construção de discursos, saberes e memórias, e até mesmo ao se 

abrir para nós, pesquisadores, os entrevistados se colocam enquanto protagonistas da história 

e fontes fundamentais para conhecermos um pouco mais a cidade de Cachoeira. 

 
 
 
																																																													
20 Depoimento de Roberto Arakén Falcão e Silva, 50 anos, à Leila Maria em 18 de Agosto de 2016.	
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PEDAGOGIA DE PROJETOS: UM CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICA 
COM ENFOQUE NO PERCURSO AVALIATIVO  
 

Duília de Jesus Lopes 
 

1. Introdução 

 

A escola é um universo bem diverso, no entanto, não trata seu publico com ênfase nessa 

concepção de diversidade. Conforme Santos; Canen (2007), ao se falar em educação, não se 

pode ter em vista somente a escolarização, mas também o preparo para a tolerância e a 

diversidade, fundamental para uma sociedade com pluralidade étnica. Logo, a escola é um 

espaço onde as diferenças se encontram, as culturas se cruzam, os excluídos podem ter a 

vivência da igualdade de acesso e de vivência de aprendizagem escolar. Ela deve ser o espaço 

de fortalecimento e da valorização de todos enquanto pessoa, porém mais que isso, é o 

espaço que deve colaborar para construção e fortalecimento das identidades pessoais e 

grupais. 

Certamente não é possível imaginar com clareza como os negros afro-descendentes 

eram tratados após a escravatura, período em que a preocupação não era com o social e sim 

com a ideia de não permitir que o Brasil se tornasse um país negro.Nessa perspectiva as lutas 

dos negros sempre aconteceram efetivamente na tentativa de mudar a sociedade para que o 

povo negro pudesse construir e fortalecer uma identidade étnica mesmo em meio a tantos 

preconceitos.  

Partindo do pressuposto de que é difícil ser negro no Brasil, desde sua colonização, e por 

fazer parte do povo negro e “entender na pele” o que querem dizer o silêncio, a falta de 

respeito nas pequenas e nas grandes coisas, o preconceito velado e algumas vezes também a 

pouca ou nenhuma conversa relacionada à cultura negra, é que esta temática foi escolhida 

para discussão neste trabalho. Procura-se entender como a escola tem se colocado em meio 

a um público cada vez mais diversificado, porque o público negro afro descendente é, por 

vezes, presença maciça em determinadas instituições. O objetivo deste trabalho é verificar se 

o olhar da escola tem mudado a partir dessas transformações culturais e sociais 

“hegemônicas” até então e se tem buscado transformar a educação monocultural em 

multicultural a partir da construção de um projeto interdisciplinar. 

O Movimento Negro conseguiu após anos de luta, que a cultura e historia do povo 

negro afro descendente fosse discutida nas escolas através da criação da Lei 10.639/03. Em 
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2008, a lei foi modificada para acréscimo da cultura e historia indígena. Nosso foco 

continuará no povo afro descendente, dessa forma nos ateremos no enfoque da Lei 

10.639/03, buscando entender como esta lei tem sido aplicada. 

Nesta perspectiva, esta investigação busca problematizar como e se a pedagogia de 

projetos tem contribuído para que a Lei 10.639/03 referente a historia e cultura negra afro 

descendente seja discutida atualmente em uma instituição que possui um grande contingente 

de estudantes negros afrodescendentes que precisam aprender mais sobre a historia e a 

cultura de seu povo para a construção de sua própria identidade. Como os estudantes afro 

descendentes dessa instituição tem conhecido e aprendido sobre a história e a cultura de seus 

ancestrais? Que atividades têm sido desenvolvidas para que esses jovens tenham orgulho de 

seu povo e de si próprios enquanto negros afro descendentes? A escola tem desenvolvido o 

conceito de uma educação multicultural? Que tipo de representação esses jovens terão a 

partir da temática da lei ou da falta dela? 

Ao abordar a pedagogia de projetos e as discussões ao seu entorno, Hernandez(1998) 

demonstra quão importante é trabalhar nesta perspectiva por possibilitar uma aproximação 

entre os discentes além criar condições favoráveis para a construção de situações subjetivas, 

considerando que o estabelecimento de ensino não deva ocupar-se apenas com conteúdos 

nem vincular a instrução com a aprendizagem.Entende-se que trabalhar na expectativa da 

pedagogia de projetos seja antes de tudo revisitar os caminhos curriculares já construídos na 

esperança de reconstruir uma práxis pedagógica que envolva os segmentos que participam 

do meio escolar ,mas além disso,que permitam que as experiências todos ultrapassem os 

muros escolares,oportunizando transformações sociais. 

Os projetos pedagógicos,nessa perspectiva permitem que o fazer pedagógico seja 

mais relevante permitindo que a educação seja identificada e utilizada a partir dos saberes de 

cada um.Dessa forma, é de se salientar que para que a pedagogia de projetos seja 

desenvolvida com êxito, se faz necessário, a inclusão e o envolvimento da maior parte das 

disciplinas que compõem a matriz curricular, levando ainda em conta que o pensar da 

perspectiva de projetos é sempre o trabalho interdisciplinar, conforme acorda Fazenda(1993) 

ao partir da premissa que nenhuma forma de conhecimento é em si racional e completa, faz 

com que o pensar interdisciplinar se faça necessário para a possibilidade de dialogicidade 

entre as diversas áreas de conhecimento. Assim, o conhecimento cientifico poderá estar 

abarcado de todo o conhecimento tido como senso comum, uma vez que este seja o 

cotidiano do alunado escolar, permitindo que haja enriquecimento nas relações para um 

melhor aprendizado o que se é trabalhado. 
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Nessa expectativa, o objetivo geral deste estudo foi o de analisar as contribuições que 

a pedagogia de projetos pode trazer na perspectiva de promover a construção e o 

fortalecimento da identidade étnica dos discentes. De acordo ao objetivo geral foram 

necessários também estabelecer os seguintes objetivos específicos: conceituar currículo; 

elencar caminhos que promovam a Lei 10.639/06; verificar os caminhos avaliativos que 

ultrapasse a perspectiva tradicional. 

Esse estudo justifica-se pela necessidade de mostrar que é preciso criar meios para 

que essa lei seja desenvolvida no meio escolar para que os discentes negros se sintam parte 

integrante efetivamente da sociedade brasileira ao ver a história e a cultura de seu povo sendo 

contada e respeitada. Neste pensamento, entende-se que a pedagogia de projetos inscreve-se 

na possibilidade de ser um caminho bastante atraente. 

Para efetivar a esses objetivos e responder aos questionamentos desse estudo, 

optou-se pela metodologia da pesquisa qualitativa com enfoque na investigação da ação 

participativa de cunho bibliográfico, e de campo as quais proporcionaram maior validade, e 

possibilitaram uma visão mais precisa da realidade, tendo em vista o maior conhecimento 

sobre o tema. De acordo com Alvarenga (2011), esse tipo de pesquisa visa a novos conceitos, 

novas descobertas, novas relações, novas formas de entendimento da realidade, para assim 

tratar problema investigado.  

Logo, o referido foi realizado em três etapas, sendo: a primeira parte do trabalho, 

foi utilizada pesquisa bibliográfica a partir de matérias já publicadas em livros, sites, 

monografias para colher maiores informações acerca do problema. Segundo Cervo e 

Bevian (2002) a pesquisa bibliográfica procura explica um problema a parte de referencia 

teóricas publicadas. Assim, buscou-se conhecer e avaliar as contribuições cientificas do 

passado existente sobre um determinado assunto tema ou problema. 

 Na segunda foi utilizado a pesquisa de campo que tem como objetivo coletar de 

dados diretamente no local em que ocorrem os fatos ou seja no Colégio Estadual Manoel 

Benedito Mascarenhas, situado no município de Muritiba, Bahia. Segundo Marconi e 

Lakatos (2009) a pesquisa de campo é utilizada inicialmente para conhecer objetivo de 

estudo e através de observação e da analise da coleta de dados descobrindo assim uma 

solução para o problema. E, na terceira etapa, busca-se de forma eficaz fazer a análise do 

estudo, para descrever os resultados da pesquisa e por fim as considerações finais. 

No tocante ao referencial teórico, a escolha dos autores se fez considerando a 

dedicação dos mesmos à abordagem do tema, cabendo descartar a participação de autores 

como: Abramovay; Rua (1999–2005), Alvarenga (2011), Brasil (1997), Brasil (2003), Brasil 
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(2008), Canen (2007), Chuí (1998), Gomes (2000), Freire (1996), Martinelli (1999), Oliveira 

(1994), Moreira (2001), Perrenoud (2005), Taylor (1994), Triviños (2011) dentre outros, 

conforme foram citados ao longo desse artigo. 

 

2. Desenvolvimento  

 

Discutir a educação brasileira nos tempos hodiernos tem sido deveras trabalhoso e 

não se pode discutir as diretrizes educacionais atuais sem um mergulho profundo na 

educaçãodo Brasil desde sua colonização. 

 
2.1 A História da Educação no Brasil 

 
A educação e a formação do Brasil fundem-se desde a “descoberta” e a constituição 

do povo brasileiro. Os primeiros momentos registrados na historia do Brasil que se têm 

conhecimento sobre ensino é datado no período da colonização e este foi direcionado para 

a catequização dos índios e posteriormente, dos negros escravos com os jesuítas. No olhar 

dos brancos e jesuítas, índios e negros precisavam ser “transformados”, religiosa, cultural, e 

socialmente, através do “ensinamento” da crença e da cultura aos mesmos (SAVIANE, 

2004). 

Segundo Carneiro (2002, p. 7), “[...] os atuais dados da desigualdade racial conferem 

autoridade às denúncias dos movimentos negros contemporâneos sobre as diferenças de 

direitos e oportunidades existentes em nossa sociedade em prejuízo da população negra [...].” 

Guimarães (2011), em seu artigo intitulado “A República de 1889: utopia de branco, 

medo de preto (a liberdade é negra; a igualdade, branca e a fraternidade, mestiça)”, faz um 

breve esboço da situação dos negros e de sua luta por liberdade e igualdade, princípios que 

lhes permitiriam participar efetivamente da população sociedade brasileira. 

Nessa perspectiva, Gonçalves; Silva (2000, p. 105) afirmam: “[...] sem esse ator 

coletivo jamais teríamos pautado o tema do racismo e da discriminação étnico-racial nas 

agendas políticas e da justiça brasileira”. 

Entretanto observa-se que as reformas educacionais dos séculos XIX e XX, embora 

sob signo aparente da universalização, democratização e gratuidade do ensino, não criaram 

condições reais aos negros recém-egressos do cativeiro de vencerem as dificuldades do 

passado e incluírem-se efetivamente no universo da escolarização, muito pelo contrário, 

algumas delas por estarem baseadas em critérios econômicos, como a Reforma de Rivadávia, 

agravaram mais ainda a exclusão sócio educacional dessa população (ARANHA,2009). 
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Conforme Santos; Canen (2007), ao se falar em educação, não se pode ter em vista 

somente a escolarização, mas também o preparo para a tolerância e a diversidade, 

fundamental para uma sociedade com pluralidade étnica. Logo, a escola é um espaço onde 

as diferenças se encontram, as culturas se cruzam, os excluídos podem ter a vivência da 

igualdade de acesso e de vivência de aprendizagem escolar. 

A escola, enquanto instituição revelou-se como uma tentativa de proteger a educação 

dentro dos parâmetros adequados e necessários ao fortalecimento e ampliação da sociedade 

capitalista. Contida nos muros da escola, a educação seria passível de um maior controle da 

classe dominante não só de seus objetivos, como de sua organização (PARREIRAS, 1999). 

De acordo com Guzzo (1990), o sentido etimológico da palavra educar significa 

promover, assegurar o desenvolvimento de capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo 

que, de forma geral, tal tarefa tem sido de responsabilidade dos pais. 

A escola é a instituição que tem como função a socialização do saber sistematizado, 

ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita. De acordo com Saviani (2005), “a 

escola se relaciona com a ciência e não com o senso comum, e existe para proporcionar a 

aquisição de instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência) e aos 

rudimentos (bases) desse saber”. A contribuição da escola para o desenvolvimento do sujeito 

é específica à aquisição do saber culturalmente organizado e às áreas distintas de 

conhecimento. 

Segundo o dicionário, “hegemonia significa preponderância de alguma coisa sobre 

outra. É a supremacia  de um povo sobre outros, através da, a Lei 10.639/03 foi pensada 

para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) ou Lei 9.394/96, 

(BRASIL, 1996) e tornou obrigatório o estudo sobre a cultura e história afro-brasileira, 

africana nas instituições públicas e privadas de ensino, foi instituída no governo do então 

recém-empossado presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que acatou as 

reivindicações do Movimento Negro que há muitos anos lutava para que o estado 

reconhecesse o racismo no país. A Lei 10.639/03 foi substituída pela Lei 11.645/08 para 

acréscimo do estudo dedicado ao povo indígena (BRASIL, 2008). 

Quando analisamos a historia, a educação, percebe-se que a luta do povo negro até 

nos dias hodiernos tem sido difícil desfazer ou mudar essa hegemonia do branco em relação 

ao negro, mesmo levando em consideração que queiram os brancos ou não, o Brasil é um 

país multiétnico.O termo multietnico surgiu para transformar o conceito de miscigenação 

trazido da Europa no século XIX, pejorativo e preconceito (SANTOS, 2004). 
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A demanda por política de reparação e reconhecimento implica garantir a negros e 

negras o ingresso e permanência na educação escolar; valorizar a história e cultura afro-

brasileira; viabilizar justiça e igualdade de direitos sociais, civis, culturais e econômicos; 

valorizar a diversidade; discutir e problematizar as consequências nefastas da idéia  de 

democracia racial na sociedade brasileira, apontar as implicações do racismo;questionar as 

relações étnico-raciais sustentadas por preconceitos e discriminações direcionados/as a 

negros e negras; valorizar e respeitar a história e cultura negras,desfazendo folclorizações e 

estereotipações que refletem o racismo (BRASIL, 2004). 

Quando se discute o conceito de etnia da Lei, entende-se e implica-se à educação, à 

cultura e à sociedade uma atenção maior. É a ampliação do horizonte de diálogos entre 

educação e outras áreas (ARROYIO, 1996). Eleger etnia como uma categoria em educação 

significa entender que o pertencimento étnico, como uma singularização do cultural numa 

especificidade própria dando potencialidades de grupos no conjunto do processo histórico. 

A identidade étnico-cultural não é uma realidade muda, ela é principio de sentidos e de 

construção do real, mesmo se descriminalizada.Os processos culturais são convergentes, e 

em cada etnia há uma história de luta pela determinação de suas metas e valores 

(Betancourt,1997) e isso demonstra que etnia é um elemento das praticas sociais e também 

concorre para a constituição dos sujeitos e dos grupos. 

Com este olhar, o pensamento de Oliveira (1994) sobre a necessidade de um processo 

identitário corrobora com o de Taylor, pois para este “o reconhecimento não é simplesmente 

uma polidez que se faz às pessoas: é uma necessidade vital” (TAYLOR,1994 p.42). 

A escola mais uma vez é palco para as possíveis e tão desejadas transformações sociais 

pelas quais o povo negro, afro-descente tanto lutou e tem lutado.A luta agora não é apenas  

poder estar na escola e tentar permanecer nela ,  agora está em ver sua cultura,sua historia,sua 

identidade ,seu povo e sua ancestralidade serem discutidas no espaço que atende toda uma 

“diversidade” cultural que deve e precisa ser respeitada.Nesta perspectiva,o respeito se dá em 

trazer efetivamente a cultura negra e afro-descendente como objeto real de estudo.Dar voz 

e vez ao estudo da cultura negra é dar valor aos mesmos.Para Pierre Bourdieu, a simples 

escolha de um objeto já significa um julgamento de valor na medida em que ele é privilegiado 

como mais significativo entre tantos outros sujeitos à pesquisa.Promover o estudo da cultura 

é promover cidadania assim como a  sua exclusão é a negação da mesma.  
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2. 1 Currículos escolar, conceito e perspectivas  
 

Há várias formas de se conceber currículo. No artigo escrito por Bergston Luan 

Santos e Liliane Campos Machado, intitulado O currículo: teoria, história e prática docente, 

os autores fazem uma discussão embasada nas ideias apresentadas por diferentes estudiosos 

do currículo escolar. Nela são apresentadas três teorias sobre currículo: a tradicional – 

vinculada à concepção tecnicista, voltada para a formação do trabalhador; a vertente crítica, 

que visualiza a relação ideológica e de poder existente no currículo escolar, e a pós-crítica, 

que busca inserir no currículo os excluídos das propostas globalizantes, que padronizam 

comportamentos. Nessa perspectiva pós-crítica, passa a existir a discussão dentro da 

proposta curricular das questões de gênero, étnico-racial, multiculturalismo, representando 

uma proposta mais flexível com equidade perante seus sujeitos. O currículo é trabalhado de 

forma interdisciplinar, superando a dispersão do conhecimento, incluindo e integrando os 

educandos, tendo em vista a formação humana e integral dos mesmos. Segundo Veiga: 
 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a 
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de 
assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos 
que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento 
escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. (VEIGA, 2002, p.7) 
 

As teorias sobre currículo caracterizaram-se de forma geral como o caminho a ser 

percorrido pela educação escolar a partir da escolha de uma dessas vertentes, a forma como 

o currículo é vivido no cotidiano das escolas, muitas vezes distorce em muito a meta pré-

estabelecida pelo modelo dominante. Essa questão tem haver com os conceitos de currículo 

informal, oculto, nulo e extracurrículo. Ou seja, as formas de se vivenciar o currículo 

dependem também da relação de poder existente dentro da escola e da postura dos 

profissionais da educação, que de forma tácita podem por em prática um currículo paralelo 

ao oficial, transmitindo valores e normas de conduta que resultem em aprendizagem para 

àqueles que os observam. 

Atualmente, as Diretrizes Curriculares para os Ensino Médio trazem como proposta 

para o currículo a formação humana e integral dos estudantes. Essa formação abrange a 

dimensão física, mental, emocional e social do educando e busca atender às demandas que 

as diferentes juventudes do Ensino Médio anseiam para as suas vidas. A proposta é ter como 

base do currículo, princípios como Trabalho, Cultura, Ciência e Tecnologia, sendo estes 

articulados aos diferentes componentes curriculares de forma integrada e interdisciplinar. 
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Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.”LDB 
9394/96. 

 

O objetivo é finalizar com a fragmentação do conhecimento e atender aos sujeitos 

estudantes nas suas diversas concepções de mundo. Vemos, portanto, que a concepção pós-

crítica que enfatiza o multiculturalismo e as diversidades dos sujeitos sociais dá fundamento 

ao atual modelo de currículo escolar, embora como já destacamos, esse propósito pode se 

desvincular da experiência real das escolas. 

 

2.1.2. Multiculturalismo: um caminho a seguir  

 

Não discutir diversidade étnica no Brasil é deixar nos negros afro descendentes o 

sentimento de não pertencimento no que diz respeito à constituição da nação 

brasileira.Discutir diversidade e identidade étnica diz respeito a uma idealização que valorize 

a sociedade, a cultura e a história do povo negro, respeitando ainda assim as diferenças. 

Segundo Moreira (2001), a educação multicultural é capaz de promover e desenvolver 

uma sensibilidade para a pluralidade de valores e ambientes culturais e, além disso, imprimi-

la na redenção a valores culturais ameaçados, de modo a garantir a pluralidade cultural, 

desfazendo preconceitos e discriminações. 

Canen (2007, 2008a, 2008b) define “o multiculturalismo como um conjunto de 

princípios e práticas voltados para a valorização da diversidade cultural e para o desafio de 

preconceitos e estereótipos a ela relacionados”. O multiculturalismo, desde sua origem, 

constitui-se por princípio ético apontado a pratica de grupos culturalmente dominados, e aos 

mesmos negou-se o direito de protegerem seus caracteres culturais. Neste pensamento o 

multiculturalismo se apresenta como ferramenta política e social. 

Siss (2003), entretanto, sinaliza que o multiculturalismo não deve ser visto com os 

olhares homogêneos. O simples reconhecimento das diferenças, conforme argumenta o 

autor, não resulta em respeito aos diferentes e muito menos à sua cultura. A educação 

multicultural apenas será possível quando estivermos dispostos a vivenciar os caminhos 

democráticos da participação, da responsabilidade, do respeito aos direitos e às opiniões dos 

outros e da solidariedade.O ambiente escolar é organizado com culturas variadas e o 

multiculturalismo, com consciente da pluralidade cultural existente na escola, atenta e atende 

a essa necessidade vital e fundamental na educação. 
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Certamente pode existir uma gama cultural dentro de um mesmo ambiente físico. 

Segundo Laraia (1986), o comportamento do ser humano depende de um aprendizado (p.20). 

Ao abordarmos aprendizagem imediatamente lembramos da escola como espaçodo saber, 

onde há diferenças e grandes diversidades culturais. 

O Brasil tem em suas raízes uma desigualdade racial e esta realidade mudará, 

significativamente, se a aplicação de políticas públicas específicas acontecerem 

efetivamente.Segundo Canen (2004), “é impossível não perceber as relações distintas de 

poder entre as fontes culturais e raciais que deram origem e dividem o Brasil”. Para Gomes 

(2001), “é muito importante que a escola abra o debate sobre a complexidade da diversidade 

cultural, mostrando que ser diverso não é um problema e afirmar positivamente uma 

identidade racial, tampouco”. Canen (2004), afirma que é primordial evidenciar aos discentes 

que ser diferente e assumir uma identidade racial faz parte da formação humana social e 

histórica de todo ser humano. 

 
2.1.3. Avaliação escolar e a pedagogia de projetos: para um processo de 
inclusão  
 

Os desdobramentos, que envolvem a educação brasileira no tocante a avaliação, são 

muitos e tem passado por mudanças e transformações.A necessidade de avaliar continua e 

muitas são suas perspectivas, mas muitas com o mesmo de princípio de mensurar quanto do 

conhecimento foi realmente compreendido pelo alunado. 

Entre as muitas perspectivas,temos a pedagogia de projetos como principio de uma 

educação moderna que busca atender primordialmente aos anseios inovadores de uma 

sociedade contemporânea.Entendemos que a avaliação tradicional buscava executar a 

transmissão de conhecimentos e de conteúdos,moldando seu currículo para uma cultura 

homogeneizante.Freire (2001) escreve que “a educação não é transferência de 

conhecimentos,mas criação de possibilidade para  a sua própria produção ou 

construção”.Neste pensamento, a busca é a de uma educação relacionada com inclusão que 

desconstrua o mecanismo de arbitragem que a avaliação tradicional excludente tem feito 

perdurar em muitos espaços educacionais brasileiros. 

A avaliação então deve ser um mecanismo para inclusão ou exclusão? As praticas 

avaliativas tradicionais têm sido marcadas por uma concepção que classifica as aprendizagens 

em certas ou erradas e, nessa forma, termina por separar os discentes que apreenderam os 

conteúdos selecionados daqueles que não apreenderam. Nesse pensamento, Luckesi (1994), 
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aborda avaliação como apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de 

ensino-aprendizagem que serve para auxiliar o docente na tomada de decisões. 

Endente-se então que o processo avaliativo deve servir como instrumento que auxilie 

o professor na escolha do método para compreensão de entender como, e/ou quanto, seu 

alunado tem aprendido para uma melhor abordagem que sane as dificuldades de 

aprendizagem também. Demo (1996) destaca que, 

 
Analisa-se o êxito de qualquer ensino não pela capacidade de reprodução que o 
aluno tem do que lhe foi apresentado como informação ou caso exemplar, mas 
pela sua capacidade de construir soluções próprias a novos problemas (DEMO, 
1996, p.186). 

 

Avaliar então deve ser o caminho que ajude o estudante a reconstruir e não o de 

reproduzir. Reconstruir conhecimentos e aprendizados, ou seja, sua forma de 

aprender.Nesse contexto, afirma Luckesi (2005): 

 
Para um verdadeiro processo de avaliação, não interessa a aprovação ou 
reprovação de um educando, mas sim sua aprendizagem e, consequentemente, o 
seu crescimento; daí ela ser diagnóstica, permitindo a tomada de decisões para a 
melhoria; e, consequentemente, ser inclusiva, enquanto não descarta, não exclui, 
mas sim convida para a melhoria. (LUCKESI, 2005, p. 2).  

 

As atividades produzidas e construídas no projeto, neste pensamento podem ser 

transformadas em um dispositivo pedagógico capaz de contribuir no desenvolvimento 

pedagógico voltado para o trabalho das habilidades e competências.A interdisciplinaridade, 

nesta perspectiva, surge como um caminho possível para as necessidades da aprendizagem. 

Nesse mesmo pensamento, Deus (2003), desperta-nos para a discussão da 

interdisciplinaridade como caminho significativo, inserido nas diretrizes oficiais e nas demais 

dimensões conceituais e praticas do ambiente escolar. 

De um modo geral, para que essa modalidade seja legalmente reconhecida e 

desenvolvida em sua integralidade é necessário a participação de todos os segmentos que 

compõem universo educativo.Além disso, para que os objetivos sejam plenamente 

alcançados é essencial a construção do pensamento reflexivo em que as atividades se 

fortaleçam na perspectiva da ação-reflexão-ação transformando assim a pedagogia de 

projetos numa possível avaliação mediadora. 

Para Hoffman (1993), a avaliação mediadora pode ser conceituada na necessidade de 

aproximação entre educador e educando, como aquela que insere o educando como co-

responsável e integrante do próprio processo avaliativo.É a tentativa de desmistificar 

avaliação como pratica excludente, julgadora e classificatória. 
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O que se busca é uma perspectiva de educação que permita o desenvolvimento de 

habilidades e autonomia de todos no entendimento que o intuito maior seja o de uma 

aprendizagem inovadora que transforme o conhecimento adquirido pelos estudantes em 

praticas cidadãs. 

 
2.2. Metodologia 
 
No âmbito da metodologia utilizada faz-se a caracterização do método da pesquisa 

com abordagem qualitativa, com enfoque na pesquisa bibliográfica e de campo.Os 

instrumentos para coleta dos dados da pesquisa bibliográfica foram a partir dos estudos de 

autores renomados, na pesquisa   documental foi realizada análise de Leis e na pesquisa de 

campo se deu basicamente pelas das técnicas: de observação participante e do questionário 

não estruturado, que receberam análise quantitativa. 

Essa investigação perpassou pelos caminhos do paradigma fenomenológico com 

abordagem qualitativa, os quais segundo Alvarenga (2011) descreve que esse tipo de pesquisa 

se baseia no rigor científico determinado por um desenho preciso e definido apriore e 

realização do estudo, que se utiliza mais o método indutivo, onde procura compreender as 

ações e atitudes dos sujeitos envolvidos no estudo, não procura validar teorias nem 

generalizar suas descobertas. E Triviños (2011) enfatiza que esse tipo de investigação exige 

participação dos próprios sujeitos investigados em sua realidade e suas próprias vivências. 

Neste sentido, compreende-se que nesse enfoque interessa conhecer como as pessoas 

pensam, sentem e agem; suas experiências, suas atitudes e crenças. 

Para tanto, esta investigação com abordagem qualitativa foi realizada com enfoque 

na pesquisa bibliográfica que é uma etapa essencial em todo trabalho científico, que 

fundamenta todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico 

que se baseará todo o trabalho. Este tipo de pesquisa consiste no levantamento, seleção, 

fichamento, análise, revisão de literatura e organização de informações relacionadas ao tema. 

É indispensável, portanto, antes de todo e qualquer trabalho científico fazer uma 

pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema em questão. Cervo e Bervian (1996) afirmam 

que a pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência. Como trabalho científico 

original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das Ciências Humanas. 

É necessário destacar que a pesquisa bibliográfica enriquece e fundamenta as 

pesquisas cientificas, vale evidenciar que nesse tipo de investigação esse tipo de pesquisa 

proporciona ao pesquisador conhecimento sobre o tema e segurança no campo empírico, na 

análise dos dados e nos resultados da pesquisa.  
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Ademais, vale destacar que para maior fidedignidade este estudo perpassou também 

pela pesquisa de campo, que paraTriviños (2011) é uma fase realizada após os estudos 

bibliográficos, portanto, nesta fase o pesquisador aplica o que foi fundamentado e planejado 

e permite continuar embasando e replanejando o que esta sendo pesquisado, para que no 

desenvolvimento do estudo cientifico possa descreve com conhecimento e veemência as 

situações reais e explicar as ocorrências dos fenômenos em suas respectivas causas e feitos 

de forma fidedigna. 

Neste sentido, este estudo perpassou por esses tipos de pesquisas por que além de 

oportunizar um estudo em ambiente natural, caracteriza em mediar as variáveis em estudo 

com a maior exatidão, permite um estudo com amostra e, não busca a relação causa e efeito 

de uma variável com outra, mas sim, como se manifesta a variável de interesse. E ainda 

admite o uso de instrumento para coleta de dados como a observação participante, o 

questionário e a entrevista não estruturados. Vale destacar que este estudo exige do 

pesquisador uma série de informação sobre o que ele deseja pesquisar, portanto o 

investigador precisa fazer um estudo detalhado sobre o tema, para assim, descrever com 

precisão os fatos e fenômenos da realidade investigada.   

 
2 .3 Análise do estudo e resultados da pesquisa 

 
Para tanto, pode-se ter comoanáliseda pesquisao entendimento que é realmente 

necessário discutir sobre identidade étnica e diversidade cultural.Fortalecer esses conceitos e 

principalmente a pratica no ambiente escolar ainda é um compromisso que pode ser 

desenvolvido com melhor eficácia. 

Pode–se apresentar como resultado deste estudo que a perspectiva da pedagogia de 

projetos pode perfeitamente ser utilizado como instrumento para o processo 

avaliativo.Percebe-se a pedagogia de projetos permite o ressignificar da avaliação. Entretanto, 

a falta de participação e envolvimento de todos os segmentos participantes da unidade 

escolar, pode significar entrave para o pleno desenvolvimento educativo e cidadão discente. 

Portanto, entendemos que a pedagogia de projetos é um caminho que pode 

promover efetivamente o processo de ensino aprendizagem, uma vez que proporciona a 

inclusão dos discentes na sociedade através dos diversos saberes. 
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3 Considerações finais 

 

          De acordo com o que apresentado no decorrer do presente artigo, pôde-se perceber 

que é de fundamental importância que a escola se desperte para as discussões acerca da 

identidade étnica e da diversidade cultural. 

           Este estudo se faz significativo ao considerarmos a importância da construção 

identitária dos discentes dessa unidade escolar. Ainda nesta perspectiva, não se pode deixar 

de “creditar” à Pedagogia de Projetos e ao Multiculturalismo a forma como este trabalho foi 

desenvolvido e concluído, uma vez que seus conceitos contribuíram para as representações 

que foram construídas socialmente pelos discentes e nesta perspectiva entende-se a 

necessidade de uma educação para os mesmos que permita aprendizagens que ultrapassem 

os conteúdos sistematizados. 

Iniciamos o primeiro capítulo esboçando a história e a educação no Brasil com 

atenção especial para o povo negro, afro descendente, que sempre precisou lutar por seus 

direitos, especialmente os sociais, no qual a educação é o mais importante porque 

entendemos que ela deve ser sempre um elemento transformador na vida de qualquer 

indivíduo. 

Tentamos evidenciar ainda que a diversidade cultural deve ser tema indispensável no 

ambiente escolar e sem ela a escola discute a temática sob o viés monocultural. Percebemos 

e mostramos que o multiculturalismo e a identidade étnica precisam estar sempre articulados, 

onde este é um instrumento ativo que valoriza as diversas culturas na tentativa de “dirimir” 

com todo e qualquer tipo de preconceito e seus discursos estereotipados. 

A pedagogia de projetos surge para permitir através da interdisciplinaridade um 

avanço educacional, capaz de alavancar a qualidade do processo de ensino aprendizagem dos 

discentes.A pedagogia de projetos propicia ainda um dialogo importante para uma avaliação 

mais humanizadora, possibilitando ao professor uma ação-reflexão-ação realmente 

mediadora. 

Percebe-se ainda que pedagogia de projetos compreende-se como sistema inovador 

para as questões relacionadas à avaliação e os componentes curriculares, uma vez que permite 

aos discentes aumentar seu conhecimento a partir e através dos diversos saberes, o que 

concorre plenamente para seu desenvolvimento cidadão. 

Descrevemos posteriormente as teorias metodológicas que contribuiriam para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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A construção do ultimo tópico, nos permitiu quantificar, analisar e avaliar os dados 

obtidos a partir dos métodos de coleta na tentativa de averiguarmos como e se os objetivos 

dessa pesquisa foram realmente alcançados e em que perspectivas. Assim, a metodologia 

aplicada foi apropriada, tendo em vista o curto espaço de tempo e os objetivos aos quais a 

pesquisa se propôs. 

Entendemos que as respostas para as inquietações e os problemas levantados neste 

trabalho são respondidas na medida em que a simples escolha de um objeto já significa um 

julgamento de valor na medida em que ele é privilegiado como mais significativo entre tantos 

outros sujeitos à pesquisa.Voltamos a dizer que, dar vez e voz ao estudo da cultura negra é 

dar valor aos mesmos. 
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O ÚTEIS A SI E À PÁTRIA: ESCOLAS NOTURNAS PARA TRABALHADORES NA BAHIA (1870-
1889) 
 

Jucimar Cerqueira dos Santos1 

 

Esse texto tem o objetivo de apresentar uma discussão acerca da escolarização 

noturna na Bahia para trabalhadores no final do século XIX (HAMILTON, 2012). Essas 

escolas foram criadas a partir de uma recomendação do presidente provincial, Francisco 

Gonçalves Martins, em 1870, em uma reforma educacional baiana, quando em todo o 

império havia uma busca para combater o alto índice de analfabetismo registrado, mais 

especificamente, no censo de 1872 (CHALHOUB, 2003). 

A educação foi uma das principais demandas colocadas em pauta no império em 

busca de consolidação do Brasil enquanto nação. Era grande o número de pessoas que não 

sabiam nem ler e escrever plenamente, mesmo após 50 anos da independência política do 

país (CARVALHO, 2002). Segundo Luis Anselmo da Fonseca, professor e entusiasta da 

agenda abolicionista em pauta a partir da década de 1870, a ignorância era um dos maiores 

males do Brasil no século XIX, “combatê-la, dissipá-la, tirar o povo do estado de atraso em 

que ele se achava, dar-lhe instrução e educação profissional era uma das missões de maior 

patriotismo a que as circunstâncias sociais se podiam dedicar” (FONSECA, 1887, p. 226). 

Neste sentido, podemos notar que a instrução foi uma questão assumida por segmentos mais 

intelectualizados e defensores da pauta liberal e abolicionista oitocentista, assim como por 

pessoas de outras camadas sociais. 

No século XIX havia uma diferença tênue entre o que era chamado de instrução e o 

que era educação. Alessandra Schueler faz a diferença entre esses elementos a partir do que 

Ilmar Mattos discute na obra “O tempo Saquarema”. A instrução foi estabelecida, em grande 

parte, pela leitura das reformas francesas decorrente do processo revolucionário do século 

XVIII. Segundo Mattos, educação se referia aos sentimentos religiosos e morais, cuja 

transmissão deveria ser reservada às famílias e, instrução era o conjunto de conhecimentos 

que o Estado deveria proporcionar aos cidadãos. No Império brasileiro essa distinção não 

parece ter se imposto tão plenamente. Mattos ao realizar uma analise da política no Brasil do 

século XIX demonstra a educação e instrução como elementos de construção do Estado e 

do monopólio da Coroa (SCHUELER, 1997) (MATTOS, 2004).  

																																																													
1 Mestre em História pela Universidade Federal da Bahia – PPGH. 
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Segundo Vanilda Paiva, a educação passou a ser considerada um dos elementos 

fundamentais para a formação da nação em emancipação desde as mobilizações políticas em 

torno da independência do Brasil (PAIVA, 2003). A Instrução Pública foi um setor do 

governo imperial oficializado com o decreto de 1827 e em 1834, através do Ato Adicional à 

Constituição de 1824, ficou estabelecido que esse setor ficaria sob a responsabilidade das 

províncias (SILVA, 1999). Já nos primeiros anos do Império, a organização educacional no 

Brasil estava subordinada à Instrução Pública ou Direção Geral dos Estudos, órgão 

responsável pela direção de escolas diurnas, das aulas particulares e do nível secundário em 

cada província. Seu principal responsável era o diretor geral, que era chefiado pelos 

presidentes das províncias.  

Sidney Chalhoub afirma que os dados sobre analfabetismo no censo de 1872 tiveram 

enorme repercussão na imprensa e no parlamento, gerando discussões para resolver tal 

problema, uma vez que era interesse das autoridades que a nação alcançasse o que se 

considerava “modernização” e “desenvolvimento” no período, como uma das bases daquela 

sociedade ruindo (CHALHOUB, 2003, p. 281). Jaci Meneses de Ferraz afirma que nesse 

censo havia um contingente na Bahia de 79,44% de analfabetos na população livre 

(MENEZES, 1997, p. 79). Este era o cenário da educação na Bahia entre o pós-

independência de 1822/23 e início do declínio do império. Nesse tempo, medidas voltadas 

à instrução primária, extensiva a quantidade maior de pessoas, foram defendidas em reformas 

educacionais muito semelhantes, como a de 1870 e o decreto de 1873 na Bahia e as 1878 e 

1879 no Império. Foi no âmbito de tais reformas que foram estabelecidas as formas e 

objetivos das escolas noturnas. 

As escolas noturnas para trabalhadores foram criadas em quantidade considerável em 

várias províncias brasileiras nas três últimas décadas do século XIX. Muitas dessas escolas 

resultaram de iniciativas dos governos provinciais, de professores particulares e também de 

instituições, como organizações de trabalhadores, com a colaboração do governo ou de 

maneira autônoma. Elas foram criadas num período de mudanças significativas no cenário 

político, econômico e social do país, quando findava a guerra contra o Paraguai (1864-1870), 

o movimento republicano estava em ascensão, proliferavam os debates sobre as leis 

emancipacionistas e a produção cafeeira estava em desenvolvimento no vale do Paraíba e no 

Oeste paulista. Nesse período, a consolidação da nação também ganhava mais vigor com 

base em princípios liberais, como “progresso”, “modernização”, “desenvolvimento” e 

“civilização” – inspirados em projetos políticos de países como Inglaterra e Estados Unidos 
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(ANDERSON, 2008). Neste cenário existiam alguns argumentos para abertura das escolas 

noturnas no império brasileiro.  

No ano seguinte à promulgação da reforma educacional baiana de 1870, houve a 

abertura de várias escolas noturnas na Bahia. Elas foram abertas no mesmo ano em que foi 

assinada a lei do ventre livre. Essas escolas foram para alfabetizar pessoas que trabalhavam 

durante o dia. Era previsto que nelas houvesse o ensino das primeiras letras, mesmo nome 

dado ao ensino primário ou elementar, que consiste no ensino da leitura, da escrita, de 

cálculos bascos e da doutrina cristã católica. Era previsto também que essas escolas, aulas ou 

cursos fossem regidos pelo princípio da liberdade de ensino, assim como as escolas de 

primeiras letras diurnas. Esse princípio estava voltado para atuação de professores e previa 

certa isenção de gastos por parte do governo provincial.  

A liberdade de ensino, regulamentada desde o primeiro decreto educacional imperial 

em 1827, determinava que todo cidadão que comprovasse conhecimento no que estava se 

propondo a ensinar, o chamado na época, “notório saber”, e que atestasse moralidade 

compatível com a função, através de carta assinada pelo pároco da freguesia, poderia lecionar 

sem necessariamente ser formado professor pela escola normal (SILVA, 1999, p. 87). A 

pessoa que correspondesse a esses pré-requisitos poderia abrir aulas particulares e se 

responsabilizaria por todo custeio delas, embora, muitos professores solicitaram do Estado 

que fossem ressarcidos por este custo. Esse princípio que visava um aumento de acesso à 

escolarização e contenção de gastos a mais com a educação, desencadeou a criação de várias 

aulas autônomas (SILVA, 1999).  

O decreto de 1827 estabeleceu critérios para a educação brasileira no século XIX 

buscando dividir a responsabilidade da educação entre os poderes públicos e os cidadãos 

dispostos a lecionar. Segundo José Carlos de Araújo Silva, foram constantes as solicitações 

pra abertura de escolas em todas as localidades das províncias a partir desse decreto: 

“solicitações partiram das autoridades religiosas, das Câmaras Municipais e dos moradores 

das localidades, estes intermediados na maioria das vezes pelos padres ou pelos próprios 

professores” (SILVA, 1999, p. 71). O autor aponta que em escolas particulares houve 

medidas, primordialmente, de caráter filantrópico, dirigidas por particulares e instituições 

religiosas.  

A maioria das iniciativas de criação das escolas noturnas nas províncias se apresentou 

integrada a uma organização educacional mais ampla que abrangia outros níveis de ensino.2 

																																																													
2 Vanilda Paiva faz um estudo sobre educação popular e educação para adultos apontando o quanto era 
defendida a ideia de escolarizar a parte da população brasileira que não tinha acesso a educação da mesma forma 
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Dessa forma, acredito que estudos sobre as escolas noturnas do final do século XIX servem 

de base para compreender como se organizou a educação no Império brasileiro e ajuda-nos 

a entender o processo de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores, muitos deles, 

libertos e negros nascidos livres. Recentemente, tem havido um esforço dos pesquisadores 

para analisar esse tema. Existem estudos sobre escolas noturnas da Bahia, Sergipe, Maranhão, 

Pernambuco, Alagoas, Ceará, Pará, Amazonas, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Nesses estudos nem todos analisaram 

especificamente as escolas noturnas. Em uns se encontra um capítulo de tese ou dissertação, 

em alguns uma seção de um capítulo e em outros uma obra inteira, mas todos registraram a 

criação dessas escolas num período praticamente idêntico.3 

Uma das pesquisas importantes sobre as escolas noturnas na província da Bahia no 

final do século XIX é a de Ione Celeste Jesus de Sousa. Ela construiu uma tese sobre os 

estabelecimentos educacionais que atendiam aos que classificou como “pobres” na Bahia. A 

autora, em seções do seu estudo, dedicou uma discussão às escolas noturnas apontando-as 

como parte de um conjunto de estratégias para “instruir e educar o povo” no oitocentos, 

discutindo o que foram as escolas noturnas. Ela destacou que a criação dessas escolas foi 

parte intrínseca a reforma de 1870, como também a criação da aula da casa de prisão e os 

decretos sobre os ingênuos em 1878 (SOUSA, 2006). Seu trabalho está inscrito num campo 

fundamental para minha pesquisa, o da História Social da Educação. 

Penso que esse campo historiográfico é muito importante e tem grande relevância, 

não só por estar intimamente conectado com temas considerados “os grandes temas”, mas 

por ser essencial para compreender os processos e organizações de ensino ao longo do 

tempo, dentro e fora do espaço escolar. Acredito até que seja contraditório, caso o estudo de 

Historia da Educação não receba a ênfase devida nos cursos de nível superior, 

principalmente, nas licenciaturas.  

Na chamada História contemporânea, a formação dos Estados nacionais tem como 

uma de suas pautas principais as formas de como a educação deve ser gestada e organizada 

para ser concebida, inclusive no momento atual, quando uma “onda” conservadora urge em 

vários países, em detrimento de governos ligados às amplas maiorias. As formas de educação 

têm sido redesenhadas de acordo com os governos que têm sido colocados no poder, 

																																																													
que uma minoria alfabetizada e que conseguia alcançar níveis com o secundário e até outros. Ver PAIVA, 
Vanilda Pereira. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Edições Loyola, 1987. 
3 Sergipe – AMORIM, 2013; SOUSA, 2006; Maranhão- CRUZ, 2008; Pernambuco- MAC CORD, 2012; 
Alagoas- CORREIA, 2011; Ceará – DAMASCENO, 2010; Pará e Amazonas RIZZINI, 1994; Goiás- ABREU, 
2006; Minhas Gerais- NOGUEIRA, 2012; Espírito Santo – FRANÇA, 2006; Rio de Janeiro – MARTINEZ, 
1997; COSTA, 2007; LOPES, 2012; São Paulo –ANANIAS, 2000; BARROS, 2005; Rio Grande do Sul – 
PERES, 2001; Paraná – ANJOS, 2011; Paraná – SILVA, 2013; SILVA, 2014. 
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portanto, mais um motivo importante para buscar compreender tais questões ao analisar 

como algumas formas de ensino foram elaboradas. 

Por esses motivos, busco pesquisar um tipo de escolarização que visava um tipo 

específico de público, quando havia uma reformulação nas formas de trabalho e quando um 

dos elementos fundantes da sociedade brasileira colonial e imperial estava ruindo por 

pressões externas e internas: a escravidão. Inclusive, verifiquei a frequência de escravizados 

em escolas noturnas públicas, quando era proibida pela maioria das leis e regulamentos 

educacionais. 

Segundo relatório provincial, onze escolas foram criadas pelo governo e quinze por 

particulares nesse ano. Não encontrei dados específicos e detalhados sobre todas essas 

escolas, mas não é o foco desse trabalho apresentar um quadro perfeito e linear de todas elas.  

Percebe-se também que havia um repertório pronto e declarado pelos governantes para 

argumentar sobre a importância dessa escolarização e para tentar convencer seus professores 

e alunos de que ela deve existir. Esse repertório aparece como um enquadramento que não 

poderia ter desvios aos objetivos do governo com aquelas aulas.  

A maioria dos professores pedia livros e utensílios para serem usados nas aulas ou 

para complementar os que já tinham, após receberem da presidência provincial a liberação 

para abertura de escolas noturnas. Tais elementos são fundamentais para compreender a 

cultura material dessas escolas, mais um aspecto que nos permite “entrar” no seu cotidiano 

e perceber seu funcionamento. Entre os livros solicitados havia alguns que eram comuns à 

maioria dessas escolas. Entre esses livros havia as cartas ou cartilhas de ABC, o livro de leitura 

Tesouro dos meninos, o primeiro volume do livro de leitura do Dr. Abílio (Abílio César 

Borges) e o livro Bom Homem Ricardo. 

Segundo Maciel, as cartilhas de ABC eram constituídas pelo alfabeto maiúsculo e 

minúsculo, os silabários compostos com segmentos de uma, duas ou três letras e as palavras 

soltas cujos segmentos silábicos apareciam separados por hífen. Esses elementos das cartas 

de ABC também estavam presentes na maioria das cartilhas em circulação na época 

(MACIEL, 1997). 

O livro “Tesouro de meninos”, de origem portuguesa, fornecia indícios do que se 

considerava civilidade. Essa ideia estava ligada aos códigos de sociabilidade e regras de 

condutas aos leitores da época. Segundo Fabiana Sena, a civilidade estava relacionada 

diretamente às regras do comportamento social, mas também se refere às noções éticas, 

morais, designações sociais nas esferas do público e do privado. Os personagens se 

apresentam como o Pai de Família e seus dois filhos – Paulino, 12 anos, e Felícia, 11. Na 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 

90	
	

obra, o personagem Pai de Família civiliza as crianças por meio do diálogo, assumindo a 

função de mestre. A partir de então, eles conversam sobre os modos de agir na sociedade, 

sendo virtuosos e tendo moral. As regras de civilidade também eram o levantar da cama, a 

maneira de vestir, o asseio, o respeito às pessoas idosas, a docilidade e o modo que nós 

devemos conduzir uma conversação (SENA, 2014). 

O “primeiro livro de leitura” do Dr. Abílio foi um dos mais solicitados pelos 

professores dos cursos noturnos baianos. Ele consistia em lições morais e religiosas, com 

destaque para o ensino do alfabeto, das sílabas e pequenas frases destinadas à leitura pelos 

alunos relativos à obediência, fidelidade e cumprimento de deveres, assim como houve 

ensinamentos como a divisão do tempo, além do ensino de fragmentos de fonética, leitura, 

sistema de medidas, meses do ano, cores e números (SOUZA, 2014). 

Percebe-se que os conteúdos dos livros didáticos usados nas aulas noturnas baianas 

não estavam deslocados do período político e cultural e das estruturas de dominação. Eles 

evidenciavam que eram “instrumentos” utilizados na legitimação de interesses políticos e 

ideológicos disputados no contexto em que as obras foram adotadas, além de serem 

representativos de universos culturais específicos, incorporando muitos valores dos autores 

de seu tempo (FONSECA, 1926). 

Interessante perceber o quanto esses livros permitem verificar a cultura escolar das 

aulas noturnas na Bahia e como ela evidencia a forma que Dominique Julia define o conceito 

de cultura escolar: “[...] algo que não pode ser estudada sem o exame preciso das relações 

conflituosas ou pacíficas que mantém a cada período de sua história, com o conjunto das 

culturas que lhe são contemporâneas”. Segundo o autor, ela deve ser descrita como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar, condutas a inculcar, um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos (JULIA, 2001). 

Mauricea Ananias aponta que em São Paulo a análise dos conteúdos trabalhados nas 

escolas noturnas continha três preocupações básicas. A primeira era com a alfabetização, na 

medida em que ensinava a ler, escrever e contar. A segunda preocupação era com a 

perspectiva do encaminhamento profissional, as atividades urbanas, tais como o comércio e 

a então indústria nascente que necessitavam de profissionais “capacitados”. Por último, havia 

uma acentuada preocupação em que os alunos “aprendessem” os direitos dos homens na 

sociedade (ANANIAS, 2000, p. 73). Acredito que além desses elementos, pelos conteúdos 

presentes nos livros mais recorrentes nas noturnas baianas, principalmente os de leitura, 

havia a intenção dos alunos assimilarem os princípios presentes nos textos, pois se 
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apresentava de maneira a “ensinar” valores elaborados para os trabalhadores da época, 

principalmente das camadas populares, seguirem. 

Após as escolas da província receberem o aval para o funcionamento, era preciso que 

fossem organizadas de acordo com um padrão estabelecido pela Instrução Pública imperial. 

Na sala deveria ter uma grande mesa ao centro, um crucifixo, o que poderia ser mais um sinal 

de controle social dos alunos pela fé, através de princípios religiosos cristãos ou apenas pelo 

país estar associado à Igreja católica, pelo fato de ser a religião oficial do Império, segundo a 

associação do padroado (ROCHA, 1871). Também era obrigatório na sala ter um quadro 

com a imagem do Imperador, o que evidencia que as formas existentes de escolarização 

emanavam da estrutura política imperial, assim como um relógio de parede pela implantação 

de um tempo escolar com uma disciplina de “[...] controle pela atribuição e redistribuição de 

competências e horários das matérias” (SOUSA, 2006, p. 224). Dessa forma, verificamos 

também que essa escolarização apresentava elementos da ordem já estabelecida, como o 

modelo político monárquico e o catolicismo enquanto religião oficial do país, assim como 

ela estava associada às ideias que estavam sendo defendidas junto com a ideia de república 

para o Brasil.  

A cultura escolar das aulas noturnas, assim como das aulas diurnas, tinha signos e 

símbolos representativos da religião prevista na constituição e do modelo de governo vigente. 

Para Sousa, esses materiais eram para forjar experiências para a construção de um sujeito 

cidadão: “[...] minimamente instruído, educado, higienizado, religioso, moralmente bem 

formado no amor ao trabalho e imbuído do intuito e da responsabilidade do progresso do 

país: útil a si e a Sociedade” (SOUSA, 2006, p. 224). Peres indica que a organização e o uso 

do espaço físico, sejam da casa de moradia, de prédios públicos, ou de escolas, também 

desvendam a história das sociedades e expressam valores, comportamentos e relações de 

grupos sociais (PERES, 2001, p. 156). 

Marcelo Mac Cord aponta que as aulas noturnas na Sociedade Imperial recifense 

tinham uma metodologia na aprendizagem na área de edificações. Segundo ele, essa 

metodologia foi elaborada por Charles Dupin e estava ligada a instrução de trabalhadores e 

o Estado deveria fomentar o ensino popular da aritmética, da geometria e da mecânica 

aplicada às “artes úteis”. Dupin propôs que os processos de aprendizagem deveriam ser para 

uma instrução mais geral e relacionada à labuta diária. Mac Cord aponta que essa base de 

conhecimentos também seria uma eficiente forma de minorar o “embrutecimento” dos 

trabalhadores, uma espécie de “efeito-colateral” da divisão social do trabalho (MAC CORD, 

2012, p. 114). 
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Peres indica que o ensino de leitura nas noturnas em Pelotas era através do método 

Hudson. O material didático era impresso em cartilhas e distribuído nas escolas públicas a 

mando do então Ministro do Império, Leôncio de Carvalho. Este método se caracterizava 

pela silabação, que previa o estudo de sílabas isoladas, desde as consideradas mais simples 

até as mais complexas. Peres aponta que por esse método a leitura centrava-se na repetição 

constante dos caracteres e dos sons; ao todo estavam previstas 13 lições, prevendo uma 

gradação que iniciava com a aprendizagem das letras, passando às sílabas e depois a palavras 

e frases (PERES, 2001, p. 143). Tanto o modelo de ensino proposto por Dupin, quanto por 

Hudson se apresentam como possibilidade de entender quais as formas de ensino foram 

utilizadas nas escolas noturnas no Brasil e que por essa variedade de formas a escolarização 

noturna no país não foi uniforme nas maneiras de ensino, embora muito semelhantes. 

A escolarização noturna também foi fomentada por outros setores da sociedade além 

dos governamentais. Ela foi construída como uma prática que foi se espalhando pelas 

províncias do país de forma bastante similar. Percebemos também que na Bahia essas escolas 

tiveram uma adesão considerável, mesmo a frequência sendo um de seus grandes empecilhos. 

Lopes aponta que no Rio de Janeiro a intenção em criar cursos noturnos para trabalhadores 

era incentivar não só a matrícula, mas também a frequência. A autora reflete sobre o artigo 

42 do decreto 1878 que determinou o “direito de preferência” para a frequência nas escolas 

noturnas as profissões de serventes, guardas, ajudantes de porteiro, porteiros das repartições 

e estabelecimentos públicos e outros empregos de igual categoria (LOPES, 2012, p. 76). 

Portanto, a frequência era uma preocupação tanto para escolas noturnas públicas quanto 

particulares. 

Em outras cidades da Bahia houve escolas noturnas, como na região do Recôncavo, 

na cidade de Cachoeira, do Professor Antônio Bahia, em Cruz das Almas, a do professor 

Eusébio Harris de Castro, e em Santo Amaro, do professor Paulo Antônio Querino.4 Na 

freguesia de Ouriçangas, foi criada, em 1872, pelo professor público, André Avelino dos 

Santos Carnahiba, uma escola noturna sendo frequentada por treze alunos (ROCHA, 1872) 

e na Vila do Camisão, onde hoje é Ipirá, em 1872, pelo advogado Luiz José de Amorin com 

vinte e quatro alunos (HENRQUES, 1872). 

																																																													
4 Oficio de informação de abertura de escola noturna na freguesia de Cachoeira, do professor, Antonio Bahia, 
ao diretor da Instrução Pública da Bahia, Francisco José da Rocha, 19/07/1871, APEB, Seção Colonial e 
Provincial, maço 3816, documento 470. Oficio de solicitação de abertura de escola noturna de da cidade de 
Cruz das Almas do professor, Eusébio Harris de Castro, ao diretor da Instrução Pública da Bahia, Francisco 
José da rocha, 12 de outubro de 1871, APEB, Sessão colonial e provincial, documento 639, maço3816. Oficio 
de Informação de fechamento de escola noturna de Santo Amaro do diretor da Instrução Pública da Bahia, 
Francisco José da Rocha, ao presidente da província, João Antônio de Araújo Freitas Henriques, 07 de Janeiro 
de 1873, APEB, Seção colonial e provincial, documento 03, maço 3820. 
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No arraial do Cipó, região nordeste da província, em janeiro de 1872, o professor da 

cadeira primária diurna, Mathias de Lima Mascarenhas, informou a abertura de um curso 

noturno com dez alunos e no mesmo ofício anexou uma lista de livros, entre eles os de leitura 

e escrita, cartilhas de A, B, C e os livros de histórias sagradas (HENRIQUES, 1872). Na vila 

de Taperoá, região sul, o professor público, Bernardino Antônio Ribeiro, abriu uma escola 

noturna gratuita para adultos frequentada por doze alunos. Em louvor a tal medida foi 

enviado pela direção da Instrução Pública alguns compêndios para essa escola (ROCHA, 

1872). 

A escolarização noturna não demorou a apresentar suas dificuldades, principalmente, 

a partir das demandas apresentados pelos professores, até porque vivenciavam mais 

diretamente o cotidiano das aulas e por ser o elo entre as outras autoridades educacionais e 

o alunado. O espaço escolar, a iluminação e o dispêndio de tempo foram questões que, 

depois de instaladas as escolas, não foi possível mantê-las sem auxílio financeiro. 

Diante de tantas aulas noturnas abertas, nota-se que houve na Bahia uma 

movimentação intensa para o estabelecimento dessas aulas nos seus primeiros anos. Um 

conjunto de professores interessados em lecionar à noite, mas também fazendo algumas 

solicitações de cunho financeiro para manutenção das suas escolas, para o próprio ganho e 

para se tornar professor público. Esses são indícios das condições dos professores na Bahia 

daquela época, os quais não encontravam sempre uma estrutura física preestabelecida pelo 

governo para lecionar nas escolas noturnas e diurnas e alguns acreditavam que era possível 

negociar algumas solicitações junto às instâncias governamentais. Esse professorado 

precisava fazer recorrentemente solicitações muito parecidas para continuar com suas aulas.  

Interessante também perceber que essa escolarização começou a partir da capital, 

mas em poucos meses já fazia parte do cotidiano de distintas regiões da grande província. 

Elemento que indica que foi rápida a aderência dessas escolas pelos professores, alunos e 

governo, até mesmo pela ideia de incentivo à educação/instrução muito presente na época. 

Outro aspecto que justifica essa aderência pode ser não só o incentivo por parte do governo 

brasileiro às ideias de “modernização” e “civilização” nacional, mas por essas escolas 

funcionarem também como uma medida reparadora da falta ou do reduzido investimento 

em educação/instrução em anos anteriores (com isso, não quero dizer que as proposições 

de criação de escolas noturnas resolveram os problemas de analfabetismo de trabalhadores 

no Brasil). 
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HOMEM RICO NÃO CASA COM MOÇA POBRE E “DE INFERIORES QUALIDADES”: 
DISCRIMINAÇÃO INTERSECCIONAL EM PROCESSOS POR CRIMES DE SEDUÇÃO E ESTUPRO 
EM JACOBINA-BA (1942-1959) 
 

Tânia Mara Pereira Vasconcelos1 
 

1. Apresentação 
 

Que a mais de um ano Paulo Correia de Magalhães começara lhe seduzir, 
mandando recado por diversas pessoas, depois cartas, bilhetes e presentes 
diversos e mais tarde lhe falando verbalmente, prometendo casamento e um sem 
número de vantagens e felicidades, ao que ela respondente achava impossível, por 
ser ela pobre e de inferiores qualidades, por isto respondia negativamente as 
propostas do sedutor, e as cartas, bilhetes e recados ela não os respondia só 
recebendo os presentes que ele lhe oferecia ou mandava; que mais tarde já presa 
nas seduções de Paulo lhe respondia as correspondências e recados assim com 
alguma confiança de que Paulo lhe amava e ela podia ser feliz como ele prometia 
[...] (grifo meu).  
(Processo de sedução nº 10, 1943 – Fórum Municipal de Jacobina) 

 

No processo por crime de sedução contra Paulo (30 anos, comerciante, 

alfabetizado), a ofendida Florinda (16 anos, doméstica, morena, alfabetizada) relatou em seu 

depoimento a história de sedução da qual teria sido “vítima”. A diferença social entre ela e o 

acusado a teria levado a resistir inicialmente aos galanteios de Paulo por achar impossível que 

um homem rico quisesse se casar com uma “moça pobre e de inferiores qualidades”, como 

ela. Suponho que a expressão “de inferiores qualidades” se referisse a sua cor/raça, uma vez 

que o termo “qualidade” é utilizada muitas vezes na linguagem popular da região de Jacobina, 

para se referir à cor da pele e, no exame de corpo de delito, Florinda foi classificada pelos 

médicos como “morena, com cabelos crespos e pretos”. A crença de que um rapaz rico não 

namoraria uma moça pobre com a intenção de se casar, mas apenas para “se aproveitar” 

aparece em outros processos, sendo em alguns casos, motivo de contrariedade dos pais da 

ofendida e/ou dos pais do acusado, como no caso desse processo. 

O presente texto se propõe a analisar discriminações de gênero, classe e raça 

presentes em processos judiciais por crimes de sedução, no município de Jacobina2, na Bahia, 

no período de 1942 e 1959, em uma perspectiva interseccional. Ele é parte de uma pesquisa 

																																																													
1Professora da Universidade do Estado da Bahia – UNEB (Campus V), doutoranda em História pela 
Universidade Federal Fluminense – UFF.	
2 O município de Jacobina está localizado na Bahia no Piemonte da Chapada Diamantina e possui uma história 
marcada por diversos ciclos de exploração do ouro. No período estudado, o município vivia um dos ciclos de 
redescoberta e exploração desse mineral, o que proporcionou alterações de ordem econômica e cultural, como 
a chegada da luz elétrica e do cinema falado. Os jornais locais eram os principais veículos de divulgação de um 
desejo de modernidade preconizado por parte da elite; neles, a exploração aurífera aparecia como a grande 
oportunidade da “cidade do ouro” se desenvolver, tornando-se uma cidade “civilizada”. 
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que discute concepções e práticas relativas a vivências sexo-afetivas das camadas populares 

através de procesos judiciais, naquele município, enfocando preferencialmente a “perda” da 

virgindade feminina fora do casamento e as tentativas de normatização do comportamento 

das mulheres por parte do poder judiciário, bem como as resistências delas a esse processo.   

O conceito de “interseccionalidade” foi formulado pela socióloga estadunidense 

Kimberlé Crenshaw, na década de 1990, mas, embora tenha sido batizado por ela, o conceito 

sintetiza uma forma de analisar a relação entre as opressões de gênero, classe e raça, entre 

outras, posta em prática anteriormente por outras intelectuais negras como Lélia Gonzalez e 

Ângela Davis. No “Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativas ao gênero”, Crenshaw explana seu conceito: 

 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras. [...] Utilizando uma metáfora de intersecção, faremos 
inicialmente uma analogia em que os vários eixos de poder, isto é, raça, etnia, 
gênero e classe constituem as avenidas que estruturam os terrenos sociais, 
econômicos e políticos. É através delas que as dinâmicas do desempoderamento 
se movem. Essas vias são por vezes definidas como eixos de poder distintos e 
mutuamente excludentes; o racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, 
que por sua vez é diferente da opressão de classe. Na verdade, tais sistemas, 
freqüentemente, se sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas 
quais dois, três ou quatro eixos se entrecruzam. (KRENSHAW, 2002, p. 178) 

 

No caso dos processos analisados nessa pesquisa foi possível identificar como na 

prática de desqualificação das ofendidas, exercida principalmente pelos advogados dos 

acusados, utilizava-se de uma discriminação intesseccional. A transformação das “vítimas” 

em “culpadas” no decorrer dos processos é uma tendência apontada por diversos(as) 

autores(as) que trabalham com processos judiciais envolvendo relações de gênero nos quais 

mulheres figuram como vítimas. Para tentar provar a inocência dos acusados, a defesa 

costuma investir na desmoralização das ofendidas, sendo possível identificar nesse estudo 

que a diferença econômica, assim como a racial, contribuía para ampliar ainda mais as 

discriminações de gênero. Outras características como condição de filiação (legítima, 

ilegítima e reconhecida) e tipo de profissão também contribuiram para influenciar na 

desqualificação das mulheres, sendo que as filhas de mães solteiras e as empregadas 

domésticas apareceram como sendo as moças mais discriminadas no decorrer dos processos. 

Optei por focalizar nesse texto preferencialmente os processos nos quais condição social das 

ofendidas constratava significativamente com a dos acusados observando a incidência dessas 

discriminações; selecionei preferencialmente processos nos quais as ofendidas eram 
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empregadas domésticas e/ou filhas de mães sozinhas (solteiras, separadas e viúvas), 

considerando também a discriminação racial.  

 
2. As “graxeiras” e os “Dom Juans”: trabalho doméstico, relações afetivas e 
discriminação  
 

Rosana sempre foi mulher. Nasceu para os prazeres da alcova. Desde cedo 
entregou-se a uma vida de desregramentos sexuais, com namoros escandalosos, 
bailes em lugares escusos, andando sempre a noite como mariposa a procura da 
luz. Namorados os teve à mão cheia, nunca respeitando lugares escuros para 
passear com os mesmos e frequentando o rendez-vous predileto das “graxeiras”, 
a ponte de cimento Dr. Manoel Novais. Finalmente, hoje, Rosana, muito embora 
grávida, é vista sempre, todas as noites pela Várzea, pela ponte de cimento, pela 
beira do cais, a distribuir carícias amorosas a jovens rapazes que a procuram 
sabedores de sua cabal experiência. Entregou-se definitivamente, à vida amorosa, 
dividindo sua ocupação em dois períodos distintos – durante o dia trabalhando 
em alguma cozinha; à noite iniciando jovens estudantes nos segredos de Vênus, 
fazendo seu trottoir, sem respeitar sequer, o ser que traz consigo no ventre. (grifos 
meus) (Proc. de sedução nº 329, 1958) 

 

A estratégia dos advogados de defesa de destruir a reputação das ofendidas era 

utilizada em praticamente todos os processos de sedução. No caso da ofendida Rosana (17 

anos, empregada doméstica, parda, assinava o nome), essa desqualificação foi bastante 

agressiva, enquanto o acusado Ângelo (26 anos, relojoeiro, pardo, instrução primária) era 

apresentado como perseguido e injustiçado. Na versão da defesa, nem sequer o “sagrado 

dom da maternidade”, teria colocado freio na conduta lasciva de Rosana. O comportamento 

da moça de se prostituir durante a gravidez, citado por ele, não foi relatado espontaneamente 

por nenhuma das testemunhas; três delas apenas responderam positivamente à pergunta: “Se 

sabe que Rosana faz vida livre estando em adiantado estado de gravidez?”, sendo que as 

outras duas (uma de acusação e uma de defesa) responderam não ter conhecimento desse 

fato. A desmoralização de Rosana feita pelo advogado, estava associada não apenas ao seu 

comportamento sexual livre, mas também a uma desqualificação da sua profissão. O termo 

pejorativo “graxeira”, utilizado popularmente em Jacobina para se referir às empregadas 

domésticas (SANTOS, 2001), foi utilizado por ele de forma veementemente discriminatória, 

generalizando o comportamento dessas trabalhadoras, ao associá-lo à prostituição. 

Em vários processos foi possível perceber que o preconceito relativo à reputação 

das empregadas domésticas por conta da sua profissão foi manipulado pelos advogados. No 

processo de sedução de Aurora (15 anos, lavadeira, parda ou preta3, analfabeta) contra Adalto 

(preto, pedreiro), no depoimento da ofendida prestado no fórum, o advogado em sua 

																																																													
3 Aurora é caracterizada como parda no exame de corpo de delito e como preta no Registro de Nascimento 
que tinha sido feito no mesmo período, o que aponta as ambiguidades da caracterização étnico-racial, 
submetidos ao olhar do agente público responsável pelo documento. 
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inquirição demonstra claramente saber detalhes de sua vida, questionando-lhe, entre outros 

fatos, sobre uma viagem que ela teria feito à cidade de Jequié. Ela confirmou a viagem, 

justificando que teve como objetivo procurar emprego, porém, não tendo conseguido, teria 

retornado para Jacobina duas semanas depois. Na defesa do acusado esse fato é utilizado 

para desqualificar o comportamento da moça: “Aurora tinha por hábito a prática do amor 

livre, e tanto isso é certo que saiu daqui para a cidade de Jequié, em companhia do Sr. 

Valdomiro (na história do emprego só acreditam os inocentes)” (Proc. de sedução nº 178, 

1951). 

Vários(as) autores(as) acentuam como o caráter discriminatório da profissão de 

empregada doméstica no Brasil, traz a permanência de resquícios escravistas. Ferreira Filho 

destaca que “a utilização sexual das escravas acabou por naturalizar o assédio dos patrões às 

suas empregadas, visto que as condições de vida e trabalho destas eram muito parecidas com 

aquelas das cativas” (2003, p. 133). O fato da maioria das empregadas domésticas serem 

negras ou mestiças ampliava essa associação. Nesse mesmo sentido, Lélia Gonzalez, como 

militante negra e feminista, denunciava a discriminação interseccional sofrida pelas mulheres 

negras no Brasil: 

 
Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma 
vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais 
alto nível de opressão. [...], ela volta-se para a prestação de serviços domésticos 
junto às famílias das classes média e alta da formação social brasileira. Enquanto 
empregada doméstica, sofre um processo de reforço quanto à internalização da 
diferença, da subordinação e da ‘inferioridade’ que lhe seriam peculiares. Tudo 
isso acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem 
que enfrentar (GONZALEZ, 1982, p. 96). 

 

Entre todos os processos analisados, o caso mais explícito de discriminação racial 

foi citado por uma testemunha em um processo de sedução de 1946, no qual, além da 

diferença racial, havia também uma grande diferença econômica entre a ofendida Maria (14 

anos, doméstica, morena, analfabeta) e o acusado Antonio (18 anos, sem outros dados), que 

era seu noivo. A testemunha de acusação, Juvenal, relatou em seu depoimento uma conversa 

que teve com o acusado:  

 
Que certa ocasião teve a oportunidade de aconselhar a Antonio que não convinha 
continuar no propósito deste casamento para não contrariar os desejos do seu pai, 
ao que Antonio respondeu que não queria casar-se com uma negra, queria 
“passar tempo” e aproveitar os serviços de goma e lavagem que ela lhe prestava. 
Não tendo motivos justos para a oposição deles ao casamento, havendo apenas 
alguma diferença na posição social pelo fato de ser o pai de Antonio um homem 
“recursado” e a moça muito pobre, mas, com capacidade moral para ser esposa 
(grifos meus). (Proc. de sedução nº 18, 1946) 
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Fica evidente nesse caso uma discriminação inteseccional, envolvendo gênero, 

classe e raça. A exploração do trabalho doméstico de Maria por parte de Antonio e o 

despudor de suas declarações para Juvenal, revelam a falta de escrúpulos de um jovem rico 

e socialmente branco em depreciar uma moça pobre e negra, tratando-a como objeto.  

A mãe da ofendida, D. Rosa, que era viúva, mantinha uma relação de dependência 

em relação ao pai do acusado, o Sr. Pedro, vivendo e trabalhando no terreno do mesmo. De 

acordo com a testemunha de acusação, João, D. Rosa teria lhe contado que “Antonio ao 

receber a intimação, foi a sua casa e disse-lhe que ela sendo sua ‘agregada’ não devia ter 

levado o caso às mãos da justiça, pois ele tencionava que, quando houvesse uma missa se 

casaria com Maria”, porém, fugiu em seguida. A diferença social entre a ofendida e o acusado 

é apontada por todas as testemunhas e por ela própria como a razão para a fuga de Antonio 

e para a oposição do pai dele ao casamento. 

Maria não teria sido a primeira filha de D. Rosa a ser seduzida, ou estuprada, por um 

filho do Sr. Pedro; um irmão mais velho do acusado, chamado José, teria “desvirginado” 

duas de suas irmãs. Maria, ao ser questionada pelo delegado a respeito dessa história, relatou: 

“que mais dois casos iguais aconteceu com José (irmão de Antônio) com duas irmãs suas, 

tendo José casado com uma delas, eclesiasticamente, deixando a outra prostituída e negou-

se casar civilmente”. O fato foi também relatado pelas testemunhas de acusação, que eram 

vizinhos das duas famílias. Apesar de não termos acesso ao relato de irmãs de Maria sobre o 

tipo de relação que mantiveram com José, o relato de Maria sobre o seu “desvirginamento”, 

ocorrido na própria casa em que vivia, evidencia a ocorrência de um estupro:  

 
Que na noite de cinco de janeiro do corrente ano, estava dormindo em sua casa 
de residência, quando foi despertada por alguém que lhe pegava, como não sabia 
de que se tratava quis gritar por sua mãe no que foi impedida e como reconheceu 
de quem se tratava que era seu noivo Antonio e este lhe prometia casamento, 
acedeu as intenções. [...] Antonio tinha costume de dormir em sua casa, e nessa 
noite dormia na sala de fora; porém desta para seu quarto, não havendo porta, 
Antonio foi alta noite sem ser percebido, e impediu-lhe gritar, agarrando-a na 
garganta. (Idem) 

 

Apesar desse relato, o delito foi caracterizado como sedução e não como estupro. 

O fato de Antonio ser noivo de Maria, aparentemente, retirava qualquer possibilidade de que 

a hipótese do estupro fosse aventada pelas autoridades judiciárias e até mesmo por ela própria 

ou por sua mãe. Uma invizibilização da violência sexual masculina foi observada em outros 

processos enquadrados judicialmente como crime de sedução.  

A partir de uma lógica coronelista, o fato de D. Rosa viver e trabalhar na fazenda 

do Sr. Pedro, sendo considerada como sua “agregada”, supostamente, dava direito aos filhos 
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do fazendeiro de usufruir dos corpos das suas filhas, o que explica o fato de Antônio 

questioná-la por ter levado o caso à Justiça. A condição da família de Maria diante da família 

de Antônio envolvia uma série de elementos de sujeição, geradores de uma subordinação 

interseccional.  

Ferreira Filho pontua que “as empregadas domésticas foram os tipos femininos 

mais vulneráveis” aos assédios masculinos para obtenção de relações sexuais 

descomprometidas, uma vez que “às desigualdades sociais aliava-se a ausência do universo 

‘protetor repressivo’ dos seus próprios lares [...]” (2003, p. 132). Nos processos analisados 

foi possível identificar entre essas moças essa vulnerabilidade. A ausência da figura paterna, 

que tradicionalmente representava o personagem “protetor repressivo”, atingia quase todas 

as famílias, como Maria e suas irmãs, que viviam com a mãe, viúva. Das nove moças 

identificadas como empregadas domésticas apenas duas, tiveram o pai como seu 

representante legal no processo, ainda assim, as duas residiam na casa dos patrões em 

Jacobina, enquanto os pais residiam na zona rural. As moças trabalhadoras, de uma forma 

geral, já eram discriminadas, sendo que as empregadas domésticas, não brancas e filhas de 

mães sozinhas, sofriam essa discriminação de forma mais intensa. 

Sobre a sociedade soteropolitana, Ferreira Filho e Sanches (1998) apontam 

estratégias matrimoniais dos pobres, com vistas a buscar uma ascensão social, que acabavam 

favorecendo os homens. Buscando responder por que os homens envolvidos nos processos 

de defloramento se recusavam a casar com suas vítimas (domésticas, costureiras e operárias), 

Ferreira Filho afirma:   

 
A desqualificação social desses ofícios femininos, aliado aos estigmas imputados 
à mulher pobre trabalhadora, sugere que seria mais prático para os acusados 
guardar as responsabilidades de um casamento civil como chance de um futuro 
promissor, quando realizado com moças de melhor condição social, reservando 
para as mulheres com o perfil profissional das “ofendidas” as frágeis relações de 
concubinato ou os contatos sexuais furtivos e irresponsáveis. (FERREIRA 
FILHO, 2003: 131-132) 

 

Em uma sociedade fortemente marcada pelas assimetrias de gênero, muitos homens 

tiravam proveito da dicotomia comum à ordem patriarcal que dividia as mulheres entre as 

moças adequadas para constituir família e as “disponíveis” para os prazeres sexuais, sendo 

que as moças pobres, trabalhadoras e não brancas, mesmo não desejando estar na segunda 

opção, acabavam sendo vistas dessa forma, se tornando os alvos preferenciais da sedução 

masculina.  

Por outro lado, foi possível perceber que a maioria dessas moças não eram tão 

passivas como pressupunha a legislação brasileira da época, vivendo entre a agência e a 
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subalternidade. O fato de trabalharem fora proporcionava a elas maior liberdade de 

circulação do que a da maioria das moças de classe média, que estavam mais sujeitas ao 

controle da família; essa liberdade era aproveitada por elas para se divertir e fazer suas 

escolhas afetivas com maior autonomia, principalmente as que residiam na cidade e viviam 

na casa dos patrões. Em quase todos os processos analisados é possível perceber uma grande 

liberdade de circulação das empregadas domésticas pela cidade, sendo comum que 

frequentassem festas acompanhadas apenas pelas amigas ou pelos namorados. O 

desvirginamento de quase todas elas, segundo seus relatos, ocorreram em lugares públicos 

como becos ou ruas desertas, com exceção apenas de dos casos de Laurinda, que ocorreu no 

quarto do acusado, e de Maria, que ocorreu em sua própria casa. Entretanto, as assimetrias 

de gênero, classe e raça típicas daquela sociedade, funcionando de forma interseccional, 

muitas vezes as deixavam em situações de grande vulnerabilidade social. 

Os preconceitos relativos às empregadas domésticas nos processos judicias, por 

parte dos homens da Justiça, se manifestavam de diferentes formas; através da 

desqualificação de seu comportamento sexual pelos advogados, como vimos, ou ainda, de 

uma forma benevolente e paternalista que as vitimizava, considerando-as como moças 

simples e ingênuas, estando assim, mais propensas a serem seduzidas. No processo de Rita 

contra Manoel, a acusação do promotor público é significativa dessa tendência: 

 
Assinalar se deve que o acusado só conseguiu satisfazer seu instinto sexual 
irrefreável depois de quase três anos de namoro que não se interrompeu. Bem se 
vê que a alma simples de uma simples empregadinha, trabalhada, assim pela 
sedução diuturna do acusado haveria de ter aquela justificável confiança que, com 
outros requisitos, a lei menciona a fim de conceituar o crime de sedução (grifos 
meus). (Proc. de sedução nº 32, 1947) 

 

Rita (17 anos, preta, analfabeta) e sua mãe eram naturais da cidade de Petrolina, em 

Pernambuco, sendo que ela foi para Jacobina com apenas 13 anos de idade para trabalhar como 

empregada doméstica, deixando a mãe e a irmã na cidade natal e após três anos de namoro foi 

abandonada grávida pelo namorado. A extrema pobreza era a principal razão para que muitas meninas 

e adolescentes fossem levadas de suas casas para viverem sob as ordens de uma família estranha, 

tendo que realizar todo tipo de trabalho doméstico4. De acordo com Sanches, (1988) a condição 

dessas meninas, consideradas como “crias da casa”, dava aos patrões autoridade para vigiar seu 

comportamento e interferir em sua vida pessoal, em uma relação ambígua, marcada pelo paternalismo 

que reforçava dependências, fidelidades e gratidões. 

																																																													
4 Sanches identifica uma espécie de “tráfico” de meninas que saiam de cidades do interior da Bahia para 
trabalhar em Salvador como “crias da casa” (1998, p. 60), sendo possível que esse “tráfico” ocorresse também 
entre cidades do interior e até mesmo entre diferentes estados, sendo esse um fenômeno muito comum, 
principalmente no Nordeste brasileiro, até recentemente. 
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As ofendidas que exerciam a profissão de empregadas domésticas aparentemente eram as 

que viviam uma situação de maior vulnerabilidade social, sendo a maioria analfabetas (oito de nove), 

filhas ilegítimas (seis de nove) e de pele mais escura (apenas uma foi classificada como branca). Essas 

características ampliavam ainda mais a discriminação que já sofriam por conta do desprestígio de sua 

profissão, estando sujeitas a uma discriminação interseccional.  

 

2. A mãe como “mal exemplo”: discriminações das filhas de mães sozinhas  

 

Moça, formosa e insinuante, de criação, digamos a verdade, defeituosa, porque 
sem os freios de um pai a zelar pelos passos delicados da menina em completa 
floração da puberdade, eis que, com os livres costumes da época e os trabalhos 
persistentes dos enleios amorosos do acusado, um abismo de sonhos fantásticos 
a ofuscaram. A pobre mãe porém, entre a cozinha e a sala de refeições, atendia, a 
tempo e a hora, a hóspedes impenitentes [...] (Proc. de sedução nº 11, de 1943).  

 

O fragmento do parecer do promotor público Ladislau Neto constante no processo 

crime por sedução contra Jonas, embora esteja no lugar da acusação, se destaca por ressaltar 

o “meio viciado” no qual a ofendida Jussara (15 anos, doméstica, morena, alfabetizada) 

viveria. Para acusar o suspeito o promotor utiliza um discurso paternalista; a “criação 

defeituosa” de Jussara adviria principalmente da ausência de um pai que pudesse zelar pela 

sua honra, o que, aliada aos “livres costumes da época”, seria responsável por seu infortúnio. 

A mãe, Aurora, devido a sua condição de mulher pobre, com de três filhos para criar, vivia 

assoberbada de trabalho como dona de uma pensão humilde, frequentada por 

caminhoneiros; por conta disso, não teria condições de cuidar e educar corretamente a filha 

mais velha. O “sedutor” Jonas, conhecido como “Nininho”, era um comerciante de posses, 

com 30 anos de idade, noivo de uma moça de “boa família”, enfim, um “homem da 

sociedade”.  

Dos 48 processos analisados na pesquisa, 17 (35,4%) tiveram mães como 

representantes legais das filhas. Essas mulheres eram solteiras, separadas5 ou viúvas, uma vez 

que a legislação da época só permitia que a mãe se apresentasse como representante da filha 

devido à inexistência de um pai legalmente reconhecido, por serem as mulheres casadas 

consideradas como incapazes para fins de representação jurídica.  Na análise dos processos 

foi possível observar que as filhas de mães solteiras ou separadas estiveram muito mais 

sujeitas à desqualificação no decorrer dos processos, uma vez que a suspeição sobre sua 

moralidade podia recair também sobre suas mães, sendo algumas delas acusadas de 

prostituição. A condição de extrema pobreza era a realidade vivenciada por todas elas.  

																																																													
5 Duas mães se declararam como casadas e uma como casada e separada, entretanto, é possível que o casamento 
tenha sido realizado apenas no religioso, que não possuía validade jurídica, apenas simbólica. 
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Ao ressaltar as características de Jussara como “moça formosa e insinuante”, 

contraditoriamente, o discurso do promotor, acaba se afinando com o do advogado, que 

defendeu, e com o do juiz, que absolveu o acusado. Essa forma de qualificar a ofendida, 

acrescida do destaque dado ao meio no qual ela vivia, colaborava de alguma forma com a 

defesa do acusado, por reforçar implicitamente preconceitos de gênero, classe e raça.  

Na argumentação do advogado, Dr. Amarildo Benjamim, a “sensualidade” de 

Jussara é mais uma vez ressaltada, chamando a atenção também para o “mau exemplo” de 

sua mãe: 

 
Açulada pela sua exuberante sensualidade vivia aqui nas mãos da rapaziada e até 
de homens casados, dando curso as mais variadas libidinagens. Saia de casa a 
qualquer hora e voltava quando queria. Tomava parte em pic-nics fora da cidade 
e demorava dias ou até semanas. Pedia e recebia gorjetas dos homens. 
Frequentava bailes populares e voltava noite velha na companhia dos amigos da 
ocasião. Tinha na própria residência o meio correspondente às inclinações, 
encontrando na mãe o primeiro exemplo de liberdade sexual. Era a maior atração 
da hospedaria de segunda ordem que a progenitora tinha em casa. Jussara distraia 
os hóspedes, cantava nos joelhos deles, ouvia e contava anedotas fesceninas, 
beliscava e era beliscada. [...] Os autos também se referem a má conduta da mãe 
de Jussara, vivendo maritalmente ora com um, ora com outro e recebendo visitas 
como prostituta (…). Dessa forma sendo o que era e vivendo em um ambiente 
pernicioso, Jussara não era a moça recatada, séria, ingênua, cuja queda fosse obra 
de perspicaz e jeitosa captação. (Idem) 

 

A construção da imagem de Jussara, feita pelo advogado, se assenta em vários 

preconceitos, primeiro em sua “natureza sensual e exuberante” que a “açulava” a viver uma 

sexualidade livre e, em segundo lugar, no “meio viciado” no qual vivia. Nessa construção, a 

natureza aparece como um elemento mais forte que o meio, uma vez que o meio era 

“correspondente às suas inclinações”. Ainda que não apareça claramente, a imagem da 

mulata sensual e degenerada é manipula no discurso. 

O “ambiente pernicioso”, termo utilizado pelo Dr. Amarildo, para caracterizar a 

pensão da mãe da Jussara, é descrito como um espaço altamente erotizado, uma espécie de 

cabaré. O papel que a menor desempenharia ali, provavelmente, era fruto da imaginação 

fértil dele, uma vez que não encontra respaldo em nenhum dos depoimentos. A respeito de 

Jussara, as testemunhas, inclusive algumas de acusação, ao serem inquiridas pelo advogado, 

citaram alguns dos comportamentos (descridos por ele de forma exacerbada), que 

caracterizariam o seu “mau procedimento”, mas em nenhum relato aparece a citação de que 

ela “distraía” os hóspedes da pensão, nem que sua mãe recebia visitas como prostituta. Essa 

construção do advogado, com detalhes que parecem saídos de um folhetim erótico, é feita 

propositadamente visando associar Jussara e sua mãe à prostituição, ao insinuar que a mãe 

agia como uma espécie de cafetina da filha. A imagem da ofendida, construída pelo advogado, 
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associando o comportamento da filha ao de sua mãe, se aproxima da imagem da “degenerada 

nata”, discutida por Rago (1991) na obra Os Prazeres da Noite, ao analisar o discurso médico 

e jurídico do século XIX, que relacionava a prostituição com hereditariedade e destino. As 

teorias científicas surgidas na Europa e reproduzidas no Brasil pelos médicos atestavam a 

inferioridade da mulher, considerada biologicamente mais frágil que o homem. A prostituta 

era vista como “mulher anormal”, “delinquente nata”; em contrapartida, para estes a “mulher 

normal” tem baixa necessidade sexual, pois seu instinto materno a leva a fazer sexo apenas 

para procriar. A prostituição era vista como uma alteração do “quadro normal” da mulher. 

Rago destaca a importância do pensamento de Cesare Lombroso na construção desse 

discurso, que defende a existência de uma diferença genética entre a “mulher normal” e a 

prostituta, a segunda sendo vista como uma “mulher inacabada”, louca moral, criminosa, 

comparada ao louco mental na sua identidade psicológica.6 Aurora, mãe de Jussara, não foi 

a única mãe acusada de prostituição pelos advogados do acusado. 

A sexualização das mulheres de cor estava frequentemente presente no vocabulário 

dos homens da justiça, mesmo que de forma implícita, sendo este o caso do processo em 

questão. A ideia de que as mulatas despertavam o interesse de homens brancos e ricos apenas 

com a intenção de obter relações sexuais descomprometidas e não para casar, é discutida por 

Caulfield e Esteves, que se referem à famosa frase citada por Freyre em Casa Grande e Senzala: 

“Branca para casar, mulata para foder, negra para trabalhar”, como um modelo presente no 

imaginário das primeiras décadas do século XX. De acordo com esse pensamento, o biótipo 

da mulata já traria em si a sedução (CAUFIELD, 2000, p. 294; ESTEVES, 1989, p. 60). Uma 

das testemunhas de acusação relatou que “ouviu dizer que Nininho (apelido de Jonas) não 

quer casar porque Jussara é mulata”, o que indicava que o acusado, que não foi classificado 

pela cor, era socialmente branco. 

Caulfield observa em sua pesquisa, com certa surpresa, que geralmente as pessoas 

envolvidas nos processos raramente mencionavam a cor ou raça, no entanto, considera que 

esse dado, embora não fosse determinante em todos os casos, era significativo nos namoros 

e casamentos (2000, p. 282).  Nessa pesquisa foi possível perceber um comportamento 

análogo, sendo que os preconceitos raciais apareceram geralmente de forma velada, sendo 

citados apenas por testemunhas. Somente em três processos, testemunhas mencionaram a 

importância da cor das mulheres como um possível fator de rejeição ou aceitação destas para 

o casamento por parte dos acusados. Além do processo de Jussara contra Jonas e o de Maria 

																																																													
6 Soihet (1989) também faz uma excelente análise das ideias de Cesare Lombroso relativas à mulher em sua 
obra Condição feminina e formas de violência.  
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contra Antonio, já citados, há também o processo de sedução de Laurinda (15 anos, preta, 

doméstica, alfabetizada) contra João (20 anos, moreno, comerciário, alfabetizado), no qual 

uma testemunha de acusação, no depoimento na delegacia, afirmou que “João dizia que ia 

casar com Laurinda, que cor e cabelo não era defeito, o que valia era o procedimento” (Proc. 

de sedução, nº 86, 1948). O acusado não confirmou que teria feito essa afirmação. Em novo 

depoimento prestado no fórum, a mesma testemunha não menciona esse fato; então, o 

promotor em sua inquirição, lhe pergunta: “Como explica que João quisesse casar com 

Laurinda sendo esta de cor preta?”e ela repete a afirmação anterior. A afirmação da 

testemunha e, mais ainda, a pergunta do promotor, são significativas por naturalizar o 

preconceito racial de forma explícita. No caso desse processo, no entanto, apesar da 

diferença da cor, aparentemente, a diferença econômica entre a ofendida e o acusado não era 

tão significativa como nos processos de Jussara e Maria, citados acima. 

A partir dos dados relativos às profissões das ofendidas e dos acusados, bem como 

outros dados contidos nos processos, é possível inferir que os casos em que havia uma 

diferença social significativa entre o casal, constituíam uma minoria. Ainda assim, considero-

os significativos, uma vez que a diferença econômica, era mais um fator que contribuía para 

ampliar a discriminação sofrida pelas ofendidas. 

Foi possível observar que em muitos processos em que o acusado era abastado, as 

testemunhas de acusação, indicadas pelo representante da ofendida, acabavam agindo como 

se fossem testemunhas de defesa do acusado, desqualificando o comportamento da ofendida. 

Esse fato indica que era possível haver um aliciamento das testemunhas ou que, 

simplesmente, muitas pessoas não estavam dispostas a se indispor com uma família de posses 

para defender uma moça pobre. O fato de o acusado ter a prerrogativa de assistir os 

depoimentos das testemunhas, podendo inclusive contradizê-los, certamente tinha uma 

grande influência sobre o teor das falas. O caso mais significativo dessa tendência foi o 

processo de sedução de Jussara contra Jonas, em que apenas uma testemunha de acusação 

confirmou a história relatada por ela, enquanto as demais desqualificaram o seu 

comportamento e o de sua mãe. O poder econômico do acusado em alguns casos, 

aparentemente, também teve influência sobre os agentes da justiça, sendo possível observar 

esse fato especialmente em relação aos delegados, sendo vários deles bastante tendenciosos. 

Em alguns processos, as famílias das moças tiveram dificuldades até mesmo em conseguir 

registrar a queixa na delegacia dos povoados em que moravam, tendo que fazer o registro na 

sede do município. 
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Em seu depoimento prestado na delagacia, Jussara relatou que ao pressionar Jonas 

para cumprir suas promessas de casamento ele teria afirmado “que não se casava com ela e 

que não procurasse recurso que com ele não tirava partido, porque ele sedutor tinha toda 

força com Dr. Plínio e só por essa parte era um caso perdido”. Não é possível saber se o 

acusado tivera, de fato, influência sobre o Juiz, entretanto, é possível deduzir que sua 

influência econômica tenha contribuído para manipular a fábula do processo em seu favor 

porque apenas uma testemunha depôs de fato contra sua versão dos fatos. No texto de 

acusação, o promotor, Dr. Ladislau Neto, chama essa influência sobre a construção das 

provas: 

 

[...] é sabido da preponderante influência da situação do réu, moço de certa 
projeção social e de família abastada, de cujas vantagens – a sociedade ludibriada 
e a justiça bloqueada – nos recursos empregados para a aferição da prova tiveram, 
uma e outra, a mais desenganada das convicções de quanto a prova é chafurdada 
pelo testemunho. (Grifos da autora) (Processo citado). 

 

Ser bem sucedido economicamente, aparentemente, ampliava a sensação de poder 

constitutiva da masculinidade hegemônica.  No processo de sedução de Celeste (17 anos 

presumíveis, morena, doméstica, analfabeta) contra Valter (26 anos, branco, comerciante, 

instrução primária), tanto a ofendida como sua mãe, que era viúva, relataram uma história na 

qual o acusado a teria humilhado publicamente, ostentando seu poder econômico. No relato 

de Celeste, o acusado a teria forçado a beber vinho e a passar a noite em sua casa,   

 
[...] ao amanhecer o dia seguinte, Valter chamou diversos conhecidos e os levando 
ao quarto apresentava a respondente dizendo a todas que ela era sua mulher 
bonitinha; que algumas pessoas reclamaram Valter dizendo que este 
procedimento era um ato indecente e ele respondeu que deixasse o pau quebrar 
que ele tinha dinheiro [...] (Proc. de sedução, nº 17, 1946). 

 

A ostentação da conquista sexual bem como do poder econômico faz parte de um 

modelo de masculinidade predatória, que garante aos homens o domínio físico e simbólico 

das mulheres, especialmente das pobres e não brancas, vistas como simples objetos de prazer. 

Esse processo se diferencia dos demais pelo fato de o próprio promotor público, 

Dr. Waldeto Santos, alegar não haver o “elemento moral da inexperiência e justificável 

confiança” da ofendida, por que “surgem nos autos nomes de vários namorados de Celeste 

sendo que uma das testemunhas de acusação afirma que Celeste foi sua namorada”. Apesar 

disso, afirma que não haveria dúvidas de que o acusado teria namorado com a ofendida e 

mantido relações sexuais com ela, quando a mesma era menor de 18 anos e, com base nesse 

fato, pede a transformação do crime de sedução (Art. 217) em crime de corrupção de 
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menores (Art. 218). Nos processos analisados, esse tipo de atuação de um promotor não 

ocorreu, uma vez que mesmo nos casos em que a ofendida foi desqualificada pelas 

testemunhas, o que não era incomum, havia uma tendência de que o promotor procurasse 

defendê-la dessas acusações. Nesse caso se destaca também uma tentativa de diferenciar o 

acusado do rol comum dos sedutores de Jacobina, logo no início do texto do Dr. Waldeto: 

 
Para concluir pela responsabilidade penal de Valter, nesse processo deve-se partir 
do estudo de sua personalidade. [...] Valter não se confunde com os vulgares 
sedutores que tem comparecido perante a Justiça. É inegavelmente apessoado. 
Possui haveres bastante a constituir um dos mais ilustres causídicos dos que tem 
militado no foro de Jacobina. A um homem assim possuidor de ótimas qualidades 
físicas e econômicas deve ter dado apaixonadamente o coração, a pobre e humilde 
Celeste. (Idem) 

 

Aparentemente o promotor considerava que Valter, que era comerciante na área do 

garimpo, era um pretendente “qualificado demais” para a “pobre” Celeste, diferentemente 

dos “vulgares sedutores”, acusados em outros processos. Nesse processo, assim como o de 

Jussara contra Jonas, também se destaca a tendência das testemunhas de acusação 

desqualificarem o comportamento da ofendida e de sua mãe. Valter, além de desqualificar o 

comportamento de Celeste, também afirmou que D. Odete, sua mãe, era “louca e 

curandeira”. 

O fato de dezessete processos (dos 48 analisados) serem impetrados por mães 

sozinhas (solteiras, viúvas e separadas) procurando “defender a honra” de suas filhas, ao 

mesmo tempo que pode significar uma afirmação do modelo sexista vigente, 

paradoxalmente, demonstra também um inconformismo com ele. Enfrentar uma Justiça, 

lenta, burocrática e masculina, lutando contra um homem, muitas vezes de uma classe social 

superior, estando sujeitas a todo tipo de discriminação, não devia ser fácil para essas mulheres 

pobres e, em sua maioria, analfabetas (11 das 17 mães). Os motivos que as levaram a 

enfrentar essas adversidades podem ter sido os mais diversos, entretanto, o fato representa, 

de algum modo, a crença de que a Justiça tinha o papel de defender a “honra” de suas filhas. 

 

4. Considerações finais 

 

O crime de sedução pressupunha a defesa de moças ingênuas e recatadas, vítimas 

da enganação dos seus sedutores. O modelo exigido para essas mulheres geralmente se 

chocava com a realidade de moças pobres, uma vez que a necessidade de exercer um trabalho 

remunerado, era premente em suas vidas. Esse fator as distanciava do modelo da mulher 

burguesa que, de acordo com o modelo ideal, deveria se preocupar apenas com os cuidados 
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com a casa e com os filhos, sendo sustentada pelo marido. No veredito final do juiz, o Dr. 

Plínio Mariani, que absolveu o acusado Jonas, é possível perceber esse contraste de valores, 

ao tratar do comportamento de Jussara: 

 
[…] tanto é assim que vai a casa do Sr. Novais, homem solteiro e comerciante, 
aprender datilografia e comparece aos três bailes de festa carnavalesca – Micareta 
- desacompanhada de sua genitora e sem estar presente o seu namorado […]. Esse 
último fato como inúmeros outros que os autos noticiam, entre eles, a saídas de 
casa pela manhã e a volta a noite sem dar satisfações a genitora, os passeios a noite 
a sós com o acusado por lugares desertos da cidade, mostra, a olhos nus ser 
defeituosa a educação de Jussara, que de forma alguma é moça honesta e recatada. 
(Processo citado). 

 

De acordo com esse discurso, uma moça que tivesse liberdade de sair de casa sem 

ter que “prestar contas” dos seus atos à família não merecia ser defendida pela justiça. A 

liberdade desenfreada dos “novos tempos” era vista como um elemento corruptor das 

“mulheres modernas”, sendo constantemente lamentada pelos homens da justiça.  

A desmoralização das mulheres, que no decorrer dos processos iam se 

transformando de vítimas em culpadas, se embasava em preconceitos de gênero, classe, e 

raça (entre outros), uma vez que as moças pobres, mesmo quando se esforçavam para tentar 

provar um “comportamento recatado”, geralmente esbarravam em condições concretas que 

as distanciavam do modelo ideal, possível apenas para as mulheres de elite. O fato de serem 

não brancas, trabalharem fora, frequentarem festas de rua, andarem desacompanhadas, e 

ainda serem filhas de mães sozinhas, era utilizado nos discursos como elementos de 

suspeição de sua moralidade. Não obstante, a atitude dessas moças pobres ao entrar na 

Justiça reivindicando uma honra que muitas vezes era atribuída apenas às moças de elite, 

embora representasse a defesa da moral vigente, significava também um ato de 

insubordinação contra a lógica sexista e classista que as colocava no lugar de simples 

divertimentos sexuais. As consequências desse atrevimento era ter sua vida íntima devassada 

e seu comportamento desqualificado, sendo vítimas de uma discriminação interseccional 
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Olhos no passado e mãos no futuro: Homero e a narração pedagógica dos ideais 
helênicos da dialética dos gêneros  
 

Alexandre Bartilotti Machado1 

 

Introdução 

 

É certo que desde o último século nossa historiografia passou por uma série de 

transformações epistemológicas que nos conduziram a novos métodos e práticas na 

investigação histórica: não só nossos objetos se expandiram, bem como a forma de abordá-

los e questioná-los: é-nos legada a problematização ao invés da compilação, e um 

conhecimento perspectivista ciente de suas limitações a uma totalização acrítica2. Nesse 

ínterim, muitas pesquisas inéditas foram realizadas, questionando objetos nunca antes nem 

mesmo apreendidos enquanto passíveis de análise histórica. Do mesmo jeito, também se 

iniciou uma série de pesquisas dispostas a retomar objetos já muito estudados.  É o caso do 

texto a ser analisado neste trabalho. 

A Odisseia3 é mais do que apenas o “pilar da cultura ocidental”, termo esse, devemos 

dizer, direcionado num certo tempo e espaço a intenções ideológicas e políticas4. O poema 

atribuído ao rapsodo Homero, na verdade, nos permanece importante também, não pelo que 

ele nos apresenta de semelhanças com a contemporaneidade – poderíamos dizer nas palavras 

do francês Fernando Braudel, na longa duração –; a Odisseia, assim como a maioria dos textos 

literários, torna-se relevante à sociedade contemporânea devido ao exercício de alteridade: é 

pela diferença e estranheza que certos hábitos e costumes por vezes geram em nós que esses 

textos merecem ser estudados. Trata-se de mais do que tão só estudar os fatos passados tal 

																																																													
1 Graduando em História pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus I. E-mail: 
alexandrebmachado@yahoo.com.  Orientando da Profa. Dra. Márcia Maria da Silva Barreiros.  
2 Concordamos com Lucien Febvre (1989, p. 15-27) nesses termos, sobretudo no que diz respeito à construção 
humana dos fatos e das abordagens.  
3 A essência da Odisseia na visão de Aristóteles: “De fato, breve é o argumento da Odisseia: um homem vagueou 
muitos anos por terras estranhas, sempre sob a vigilância de Poseidon, e solitário; entretanto, em casa, os 
pretendentes de sua mulher lhe consomem os bens e armam traições ao filho, mas, finalmente, regressa à pátria, 
e depois de se dar a reconhecer a algumas pessoas, assalta os adversários e enfim se salva, destruindo os 
inimigos. Eis o que é próprio do assunto; tudo o mais são episódios.” (1966, p. 104). Quanto à periodização 
referente à escrita do texto, Knox (2011, p. 29) nos dá um intervalo de 725 a.C. a 675 a.C., sendo Ilíada, 
provavelmente, mais pretérita nesse intervalo que Odisseia, levada às páginas em alguma época posterior. 
4 Um adendo: negar todas as outras influências literárias através dos múltiplos contatos étnicos existentes desde 
Grécia, Roma e formação da Europa seria negar que a história, ao contrário do que queriam os historiadores 
metódicos da França oitocentista, trata-se de um devir continuum. E esse devir, hoje o sabemos, não é linear e, 
menos ainda, se volta à confecção dos Estados Nacionais, como defendiam os positivistas (BOURDÉ; 
MARTIN, 1983, p. 97). A Odisseia é, sim, importante para nossa construção artística ocidental, mas não deve 
ser encarada como primeiro passo na formação do Ocidente. Encaremos Odisseia, portanto, no início de nossos 
livros sobre história da literatura, não como ponto fixo de nosso desenvolvimento, mas como uma fase no 
devir continuum. Do contrário, reduzir-se-ia o poema a apenas um “ídolo das origens” (BLOCH, 2001, 56-60). 
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como ocorreram, a fim de se entender os fatos presentes5. A questão aqui é a de, através do 

contato com a diferença, abrirmos novas possibilidades de interpretação para o passado e 

para nosso próprio tempo. 

Na estrutura de poema, a obra em estudo é um dos maiores épicos da Grécia Antiga, 

fundante também do cânone ocidental, aonde são narradas aventuras e desventuras do 

personagem Ulisses, no decorrer de dez anos de ausência do lar. Este poema foi preservado 

e transmitido pela tradição oral, durante séculos, e segundo a historiografia, o estadista 

Pisístrato (605-527 a.c.) foi quem pioneiramente mandou reunir e colecionar todos os 

poemas. 

Nesse ínterim, é preciso que lembremos: nossos estudos não se revolucionaram na 

contemporaneidade apenas por causa das inovações teóricas e metodológicas colocadas pela 

academia: também nos transformamos – principalmente, poderíamos dizer – pelos conflitos 

sociais. Focando em gênero, o processo mais decisivo para o crescimento de nosso ramo de 

estudos foi a emergência dos movimentos sociais feministas. Desde o final do século XIX e, 

sobretudo no século XX, as lutas das mulheres por mudanças sociais levaram a 

reformulações nas práxis cotidiana, a alterações econômicas, trabalhistas e, sobretudo, 

culturais. Um aspecto cultural extremamente alterado a partir daí foi o das identidades, 

sobretudo o das identidades de gênero. 

Seria muita inocência ou despreparo afirmar que mudanças na identidade do gênero 

feminino não alterariam a identidade masculina, pois os gêneros não são isolados a seus 

indivíduos. Para a norte-americana Joan Scott, as significações de gênero e de poder se 

constroem reciprocamente, até porque o conceito de gênero confirma uma perspectiva 

relacional, rejeitando determinismos biológicos e oposições binárias (1990, p. 18). Os gêneros, 

embora sejam vividos e experimentados na individualidade subjetiva, possuem, na prática, 

socialmente falando, uma relação dialética: não se pode compreender a feminilidade sem a 

masculinidade, do mesmo jeito que não entenderíamos as questões masculinas sem uma 

análise do feminino.  

Visando essa dialética inerente aos estudos de gênero, pretendemos com esse 

trabalho analisar a relação entre gênero, tradição e cosmologia através da pedagogia 

homérica. Nossa análise foca inicialmente na representação da moral relativa aos gêneros 

																																																													
5 Sobre essa discussão de factibilidade em História, Valéry nos diz que todos os historiadores, por questões 
inconscientes, enxergam de formas distintas os mesmos fatos históricos. Dessa forma, os fatos históricos seriam 
os pontos do devir históricos em que os autores convergem, concordam; seriam, assim, coincidências de 
consentimento não totalmente definidas. Em seu texto, a leitura da fonte deve seguir as normas internas do 
documento. Ou seja, devemos nos atentar à subjetividade do documento. Já na organização das eras, devemos 
levar em conta nossa lógica pesquisadora, desde que cuidadosa em relação a anacronismos. Ou seja, devemos 
nos atentar à nossa subjetividade. (VALÉRY, 1991, p. 115-121). 
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masculino e feminino através da sociedade grega arcaica. Portanto, não nos atentamos às 

esferas de individualidade e subjetividade. Ao contrário, nos atentamos às questões grupais. 

E isso por dois motivos: 1) a cultura helênica se situa sob o signo da coletividade; 2) na 

Odisseia, não trabalhamos com a humanidade per si, trabalhamos com projetos de homens e 

de mulheres. 

Ao privilegiar contar a história dos heróis ao invés do homem comum, Homero não 

só nos revela as relações aristocráticas da Antiguidade grega6, ele também nos mostra o 

modelo de homem e mulher ideais segundo a visão cultural dos helenos7. Penélope e Ulisses 

são construções e idealidades; são indivíduos que trabalham de acordo com a lógica 

coletivista, baseados na cultura helênica. Há de certa forma um aspecto pedagógico e 

prescritivo nisso através do exemplo empreendido pelos dois personagens principais da 

epopeia. Nossa fonte primária para a concretização de nosso objetivo inicial é o conjunto de 

versos 81-84, 151-158 e 214-224, todos do canto VI.Com eles pretendemos analisar o motivo 

e as razões de Ulisses, mesmo gozando da companhia de Calipso, sentir-se, por dever, 

inclinado a regressar a Ítaca. A partir disso, também moldamos Penélope e sua relação com 

a moralidade vigente. 

 
Coletividade, individualidade e estudos de gênero na antiguidade clássica  

 
Ao contrário de nossos tempos, na Grécia da Antiguidade a relação individual-social 

era percebida através de uma ótica completamente diferente: se, hoje, valorizamos a 

subjetividade individual e a colocamos acima – e, sobretudo, em combate – com os interesses 

sociais da comunidade, isso não ocorria nos tempos de Ilíada e Odisseia8. É a cultura a 

responsável pelo desígnio das atuações sociais atribuídas aos diferentes sujeitos. Nos poemas 

homéricos, mesmo os personagens centrais – os heróis, Aquiles e Ulisses –, ligados a vários 

epítetos elogiosos de seus feitos, não são seres isolados; são, ao contrário, seres comunitários, 

integrados a uma sociedade de moralidade baseada nos costumes. Eles são os melhores 

indivíduos “da comunidade”. Ulisses é o astucioso homem “de Ítaca”, o astucioso homem 

																																																													
6 A cultura aristocrática baseia-se na posse de bens e na tradição. Aparentemente, há uma ligação entre 
propriedade e areté (JAEGER, 2013, p. 43). 
7 O homem ideal grego é o resultado de lutas incessantes em busca da supremacia em relação a seus pares 
(JAEGER, 2013, p. 27). 
8 Nosso individualismo moderno, nascido filologicamente do latim, chegado à língua inglesa através do francês 
medieval, foi, pela primeira vez, incorporado, enquanto valor moral e artístico, na Itália renascentista (WATT, 
1997, p. 128-9). 
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“da Grécia”; ele não o é dessa maneira apenas por benefício próprio, mas ele o é assim em 

nome do conjunto dos gregos9. 

E eis algo interessante: com a não divisão territorial da Hélade, o que une os gregos 

e os fazem aparecer a nós como um único povo – estamos cientes, ademais, dos esforços 

intelectuais em homogeneizar a Hélade, sobretudo a partir do Renascimento e as primeiras 

construções representativas da Antiguidade10 –, o que os fazem soar em determinados 

momentos em uníssono é a cultura, a identidade, a relação moral dos gregos entre si e sua 

relação de ódio em relação aos “bárbaros”11. Porém, no que isso nos ajuda em uma discussão 

de gênero? Em muitos aspectos. Já que as alegrias e os grandes feitos dos heróis não são 

feitos visando uma perspectiva individual e, sim, a glória futura e os bons comentários dos 

homens por vir, ou seja, a construção desse modelo de homem ideal a partir de uma herança 

cultural oral, do mesmo jeito se processam as outras experiências: a dor, a contenção e os 

sacrifícios. E isso para homens e mulheres. 

 

Moralidade em Ulisses e Penélope  

 

Um termo importante a ser estudado nos trabalhos de gênero relativos à antiguidade 

é areté12. Não somente ele reafirma a ideia de um homem projetado através dessa educação 

autoconsciente de si, a paidéia13, mas também, caso estejamos abertos à interpretação, nos 

revela as nuances da construção desse homem normativo. 

																																																													
9 O coletivismo grego é tão presente em toda a estrutura cultural que Aristóteles (1995, p. 15) afirma: “aquele 
que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz parte do Estado; é 
um bruto ou um deus.”. 
10A Antiguidade foi, antes de tudo, uma construção política e filosófica, principalmente durante o Renascimento 
(GUARINELLO, 2013, p. 17-20). Temos noção de que a impressão cultural homogênea da Hélade que 
comumente se observa não é científica, porém, temos noção de que os povos tinham, sim, uma identidade 
conjunta, sentiam-se integrados a comunidade, mesmo que, a partir de hábitos diferentes, pois “o homem 
homérico só adquire consciência do seu valor pelo reconhecimento da sociedade a que pertence. Ele é um 
produto de sua classe e mede a areté própria pelo prestígio que disputa entre seus semelhantes.”. (JAEGER, 
2013, p. 29).  
11 “Mas esse sentimento de unidade cultural foi-se também fortalecendo pela gradual verificação de que esses 
traços e características comuns os distinguiam dos povos não-gregos com quem entram em contacto desde 
cedo, quer devido às migrações e colonização, quer através do comércio.” (FERREIRA, 2005, p. 16). 
12 O termo areté – centro da formação educacional grega –, assim como paidéia, possui uma definição difícil, 
pois carrega vários significados intrínsecos. Baseando-nos pela língua portuguesa, achamos uma relação com a 
palavra virtude. Para o herói homérico, a areté é o elemento constituinte de sua moral aristocrática. É a partir 
dela que se erguem os rígidos códigos de comportamento individual e coletivo da sociedade nobre. (JAEGER, 
2013, p. 23). 
13 A paidéia nos aparece, segundo Jaeger (2013, p. 5-18), como algo superior a educação, letramento; no sentido 
grego, paidéia é educação do espírito, do trato com a comunidade, visando formar o indivíduo em sua totalidade. 
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O gênero masculino tem como areté principal a coragem. É ela a responsável por 

fazer Ulisses e Aquiles14 – esses homens-modelo – enfrentarem diversos impasses em direção 

às suas missões. No caso de Ulisses, sua moralidade o leva a sofrer constantemente por ser 

mantido prisioneiro de Calipso; anseia voltar a Ítaca, mas, enquanto não dispõe da ajuda de 

Atena e Hermes não vai à caverna da ninfa entregar-lhe a notícia de Zeus, ele se mantem 

chorando, sentado à beira do mar. Observando o percurso de Ulisses através do poema, 

percebemos que, se é através da coragemque Ulisses confere ação a seus planos, é através da 

honra que ele dá propósito, sentido, significado à sua missão15. Através dela e dos bons 

comentários a serem herdados pelos descendentes desses heróis, se gerará mais uma 

linhagem de homens carregados de epítetos significativos, todos marcados pelos feitos de 

seus antecessores. Ulisses não tem por motivação sua própria condição. Contudo, seu 

destino se baseia em seguir a moralidade homérica, através do valor da honra presente na 

cultura poética dominante, na tradição dos heróis e homens notáveis anteriores a si, para 

garantir a notabilidade de sua esposa, de seu filho, de sua comunidade. 

Pensando em Penélope, percebemos que, desde a ascensão do Feminismo e de sua 

chegada às universidades, vários objetos de pesquisa foram retomados e reinterpretados à 

luz de diferentes teorizações acerca dos gêneros. Na Antiguidade e, especialmente nos 

poemas homéricos – bases de nossa tradição literária canônica –, esse processo se deu, 

sobretudo, a partir de novas análises acerca do gênero feminino na Odisseia. Há muitos 

motivos para a Odisseia ter sido mais utilizada enquanto fonte para análise dos personagens e 

de suas relações de gênero: há nela, ao contrário da Ilíada, um ambiente civilizado muito mais 

elaborado. Então, diferentemente do poema que narra a guerra de Tróia, a Odisseia nos 

fornece um ambiente mais complexo em suas relações sociais, o que nos dá material 

suficiente para, inclusive, estudarmos o gênero feminino. 

Ao contrário da Ilíada, a Odisseia conta com um extenso conjunto de personagens 

femininas ativas na trama, tanto mortais como deusas. Temos: Penélope, Calipso, Nausicaa, 

Palas Atena, Euricléia, dentre outras. As servas possuem, enquanto areté, a lealdade e o zelo 

para com o palácio de seu senhor; Penélope e as mulheres casadas da aristocracia, porém, 

possuem outra areté: a beleza e a prudência16. 

																																																													
14 Mesmo que Ulisses e Aquiles, externamente, sejam contrapontos um do outro – Aquiles é passional, 
inflamado; Ulisses é astucioso, ardiloso –, os dois se unem sob os títulos herói porque possuem duas 
características em comum: coragem e honra. Eles realizam o sentido máximo da existência heroica, a defesa, 
através da coragem, da honra.  
15 O sentido de honra na fase antiga da Grécia era tão imprescindível ao nobre que Jaeger (2013, p. 29) chega a 
classifica-la a negação da mesma como a maior das tragédias humanas. 
16 Acerca da beleza como areté feminina, Jaeger nos escreve: “A areté própria da mulher é a formosura. Isso é 
tão evidente como a valorização do homem pelos seus méritos corporais e espirituais. O culto da beleza 
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Voltemo-nos ao que nos diz Homero no momento em que Hermes adentra a caverna 

de Calipso: “Porém Hermes não encontrou na gruta o magnânimo Ulisses:/ na praia estava 

ele sentado, a chorar no lugar de costume, / torturando o coração com lágrimas, tristezas e 

lamentos. E com os olhos cheios de lágrimas fitava o mar nunca cultivado.” (HOMERO, 

2011, p. 197). Primeiro, podemos perceber o sofrimento do herói. Eis algo interessante e 

extremamente grego: o sofrimento. O mais tradicional dos heróis gregos, na primeira vez 

que aparece de fato no poema, está sentado, sofrendo, chorando. Sabemos, por tudo visto, 

que um homem-modelo como ele está chorando devido à interrupção temporária de sua 

missão através da esfera divina, personificada por Calipso. Vejamos o que Homero diz 

posteriormente: 

 
[Calipso] Encontrou-o sentado na praia, olhos nunca enxutos/ de lágrimas; 
gastava-se-lhe/ a doçura de estar vivo, / chorando pelo retorno. E já nem a ninfa 
lhe agradava. / Por obrigação ele dormia de noite ao lado dela/ nas côncavas 
grutas: era ela, e não ele, que assim o queria. / Mas de dia ficava sentado nas 
rochas e nas dunas, / torturando o coração com lágrimas, tristezas e lamentos. / 
E com os olhos cheios de lágrimas fitava o mar nunca cultivado. (HOMERO, 
2011, p. 200) 

 

Nesse trecho é intensificada a tristeza do herói: percebemos sua situação de 

prisioneiro, de “vítima do destino”, como Calipso o chama no verso 160 do mesmo canto.  

Contudo, ainda não sabemos o motivo de seu sofrimento. São os versos 214-224 que nos 

esclarecem a situação. Durante o diálogo com Calipso, 

 
Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses:/ “Deusa sublime, não te 
encolerizes contra mim. Eu próprio/ sei bem que, comparada contigo, a sensata 
Penélope/ é inferior em beleza e estatura quando se olha para ela. / Ela é uma 
mulher mortal; tu és divina e nunca envelheces. Mas mesmo assim quero e desejo 
todos os dias/ voltar para casa e ver finalmente o dia de meu regresso. / E se 

																																																													
feminina corresponde ao tipo de formação cortesã de todas as idades cavalheirescas. A mulher, todavia, não 
surge apenas como objeto da solicitação erótica do homem, como Helena ou Penélope, mas também na sua 
firme posição social e jurídica de dona de casa. As suas virtudes são, a esse respeito, o sentido da modéstia e o 
desembaraço no governo do lar.” (JAEGER, 2013, p.45); “A posição social da mulher nunca mais voltou a ser 
tão elevada como no período da cavalaria homérica. Areté, a esposa do príncipe feace, é venerada pelo povo 
como uma divindade. A sua presença basta para acabar com as disputas, e pela sua intercessão ou conselho 
determina as decisões do seu marido.” (JAEGER, 2013, p. 45). Ademais, é necessário perceber como um autor 
do início do século XX já reflete um pensamento da mulher grega enquanto um ser valorizado no meio social 
da pólis. Aqui, destacamos as seguintes passagens: “A cortesia com que os senhores tratam as mulheres da sua 
condição social é fruto de uma cultura antiga e de uma elevada educação social. A mulher é atendida e honrada 
não só como um ser útil, como sucede no estágio campesino descrito por Hesíodo, não só na qualidade de mãe 
dos filhos legítimos, como se vê na burguesia grega dos tempos posteriores, mas acima de tudo e principalmente 
porque, numa raça orgulhosa de cavaleiros, a mulher pode ser mãe de uma geração ilustre. Ela é a mantenedora 
e a guardiã dos mais altos costumes e tradições.” (JAEGER, 2013, p. 46); “Essa íntima e profunda civilização 
é o produto do influxo educador da mulher numa sociedade rudemente masculina, violenta e guerreira. É na 
mais alta, íntima e pessoal relação do herói com a sua deusa Palas Atena, a qual o guia nas suas andanças e 
jamais o abandona, que o poder espiritual da mulher como inspiradora e guia acha a sua expressão mais bela.” 
(JAEGER, 2013, p. 47). 
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algum deus me ferir no mar cor de vinho, aguentarei:/ pois tenho no peito um 
coração que aguenta a dor./ Já anteriormente muito sofri e muito aguentei/ no 
mar e na guerra: que mais esta dor se junta às outras.” (HOMERO, 2011, p. 202) 

 

Agora, após a astúcia oral de Ulisses, percebemos a razão de seu sofrimento. Mesmo 

sendo deleitado sexualmente com a presença da deusa, mesmo sendo bem tratado, a situação 

de estar preso à caverna de Calipso diminui sua honra: ele foi à guerra, mas não voltou. Já 

assim, morreria cercado de bons comentários: sua astúcia e seus ardis sempre seriam 

lembrados. Porém, na mesma situação não ficariam seu filho e, principalmente, sua esposa. 

Ele faz uma referência clara a Penélope: mesmo que Calipso seja imortal e nunca envelheça, 

seu desejo é o de regressar a Penélope. Práticos como eram, os gregos possuíam um motivo 

político para tal importância de Penélope. E não sejamos preconceituosos: sua 

imprescindibilidade não está para além do fato de ser mulher; ela não é importante para além 

do fato de ser mulher: ela é importante por ser do gênero feminino, ela é uma cidadã ativa 

dentro de sua cultura, e será através do papel de gênero reservado por sua cultura que ela se 

firmará dentro da sociedade, escolhendo e manipulando o destino. 

Algo de interessante tem a nos dizer Platão. Em seu texto O Político ele aproxima a 

atividade governamental com a arte de tecer17. Não será difícil a olhos mais sensíveis perceber 

que Penélope porta-se como governante do palácio de Ulisses controlando as relações entre 

os pretendentes, iludindo-os, utilizando-se de sua beleza, de sua prudência para seguir a 

moralidade cultural de seu povo18. Ela não se deixa enganar, ao passo que engana todos os 

pretendentes durante os anos de ausência do marido. E, mesmo assim, aliás, depois de Ulisses 

se vingar dos adversários todos, ela ainda não crê que seja ele: quer propor-lhe enigmas, 

armadilhas; não está disposta a deixar que outro homem esteja ali, a não ser Ulisses. Não 

fosse sua resistência na espera e sua astúcia na escolha da prova que designaria seu novo 

marido, Ulisses não teria obtido sucesso, seu choro não teria valido de nada, sua honra não 

teria sido defendida. É uma conjuntura dialética: Ulisses e Penélope, pólis e oikos. Nesse 

sistema, os dois são ativos para a harmonia social. De um modo simbólico, podemos ver, 

																																																													
17 “Pois a tarefa exclusiva da tecelagem real consiste em nunca permitir que o temperamento equilibrado se 
aparte do forte, senão em urdi-los em uma única trama por meio de opiniões comuns, honrarias, penas 
infamantes e permutas de reféns, e depois de aprontar com eles um tecido liso e , como se diz, belo de ver, 
conferir-lhes sempre em comum os cargos de direção da cidade” (PLATÃO, 1980, p. 180); “[...] o remate do 
tecido da ação política constituído pelo entrelaçamento dos temperamentos fortes com os moderados, é 
conseguido quando a arte real os une numa vida comum, por meio da concórdia e da amizade, na confecção 
do melhor e mais admirável tecido, e envolve na cidade todos os seus componentes, homens livres e escravos, 
abrangendo a todos com sua trama, e os comanda e dirige, sem nada omitir do que possa contribuir para que 
uma cidade chegue a ser verdadeiramente feliz” (PLATÃO, 1980, p. 181). 
18 Penélope alcança seus secretos objetivos por vias oblíquas. Nesse enleio, a desconfiança parece desgovernar 
sua percepção dos fatos, quando, provavelmente, é o artifício de seu jogo de sedução que rege o inusitado 
reencontro, retardando o reconhecimento definitivo, que finalmente reúne Ulisses e Penélope. Uma vez mais 
é a tecelã de artimanhas que surge atando os fios, senhora absoluta da situação. (PADILHA, 2008, p. 15). 
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Ulisses e Penélope como aqueles que constroem o futuro de sua linhagem a salvaguardando 

a base da tradição grega, o símbolo do passado sem o qual a construção do futuro tornar-se-

ia impossível19. 

 

Feminino, masculino e dialética temporal na poética homérica  

 

A utilização do caráter pedagógico em textos literários, seja de ficção ou de não 

ficção, é extremamente cara à Antiguidade. Um comentário como de Proust, autor de Em 

Busca do Tempo Perdido, em favor de uma criação artística apolítica, perspectiva que relegava a 

conotação política ao grau de grotesco, não é passível de efetivação na Hélade Homérica. 

Sem o caráter didático, muitos textos antigos perdem a utilidade que lhes era creditada e 

compartilhada através de seus produtores e difusores. Tanto no esforço historiográfico de 

um Políbio, escritor de uma história romana pragmática e elogiosa, quanto na Ilíada e na 

Odisseia, percebe-se um esforço de seus autores em função do ensinamento da tradição às 

futuras gerações. 

No caso específico de Homero há uma peculiaridade. A educação grega, baseada na 

cosmologia mitológica e sua relação com a frágil e perecível humanidade, personificada na 

paidéia, ocorre através de dois movimentos: um olhar no passado e um pensar no futuro. 

Essa questão, aparentemente complexa numa primeira olhada, pode ser facilmente 

apreendida caso percebamos um elemento essencial à cultura helênica: a eternidade. 

O tempo histórico pelo qual os gregos se guiavam não é linear como o da 

historiografia judaico-cristã e, muito menos, descontínuo como o nosso. Divergem os gregos 

dessas duas perspectivas, da tentativa de criações sequenciais daqueles primeiros 

historiadores que miravam, enfim, o escatológico e também da perspectiva dos nossos 

contemporâneos que, através de singulares, buscam promover diversas vezes uma história-

retrato. 

Para os gregos, era numa perspectiva cósmica que a História deveria se basear, pois 

o devir humano não é, senão, um conjunto de forças finitas que se revolvem e convulsionam 

num espaço fechado. Não há, na perspectiva helênica, nada de novo sobre o horizonte do 

mundo. Só se poderia falar – e, mesmo assim com ressalvas – de mudanças em questões 

locais, pois cosmicamente nada se altera. Os eventos são os mesmos, influenciados pelas 

																																																													
19 Essa visão da união entre os gêneros, comprometidos com um projeto cultural coletivo superior a eles, faz 
lembrar um célebre aforismo de Nietzsche (1844-1900), filho dos estudos filológicos do século XIX. 
Influenciado pelo pensamento grego que foi, sem dúvida o primeiro dos 100 Aforismos sobre o Amor e a Morte 
(2012, § 1) guarda uma inspiração helênica ao afirmar que o amor com que ele sonha se realizaria através da 
superação das individualidades, com duas pessoas se unindo por uma verdade maior. 
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mesmas forças e os mesmos deuses que regeram a vida de seus pais, dos pais de seus pais e 

dos pais de seus pais antes desses. Sendo assim – e aí é que está o grande centro da questão 

grega –, se não há nada de novo sob o sol: as atitudes também não devem se inovar. Daí 

nasce a urgência por uma tradição sólida, enraizada através do esforço por uma moral 

inabalável que consiga conter o caos interno, subjetivo, e o externo, social. É nessa busca 

pela forma perfeita da sociedade que se assenta a retratação do masculino e do feminino.  

Homero e também Hesíodo, poeta dos lavradores da terra, contam acerca de 

exemplos que devem ser seguidos para que a harmonia perdure. Mesmo na questão do 

feminino, isso é extremamente visível. Dentro das obras principais de Homero, Ilíada e 

Odisseia, são justamente as atitudes de mulheres que são o estopim para o início da primeira 

e que possibilitam o fim da segunda. Não fosse pela falta de prudência de Helena, muitos 

homens teriam continuado vivos; não fosse pela prudência de Penélope, Ulisses não poderia 

ter retornado para reestabelecer a paz. Percebendo a dimensão cósmica e histórica como una 

e cíclica, é que Homero fixa o caráter pedagógico de seus textos. Como o tempo é um só e 

os momentos pretéritos não passam de reajustes temporários das mesmas forças que agem 

através da eternidade, para ele é necessário mirar no passado para a preparação do futuro, 

não havendo espaço para reflexões acerca do presente. Sendo assim, o passado, 

personificado na forma da tradição, é o único mestre do futuro. Anos à frente, se repete as 

ações de anos atrás. Para aqueles que não seguem a tradição, há, quase sempre, o desfrute de 

uma felicidade intensa, porém rápida. Contudo, para aqueles que persistem no exercício da 

moralidade heroica, mesmo que depois de muitos sofrimentos, há paz, harmonia e glória 

(REIS, 2012, p. 24-9).  
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As estudantes de engenharia da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia: o 
acervo documental custodiado pelo Memorial Arlindo Coelho Fragoso1 
 

Lívia Gomes Côrtes2 

 

Introdução 

 

 A sociedade contemporânea vem se desenvolvendo considerando cada vez mais a 

conscientização e aplicação da igualdade de direitos entre os indivíduos, procurando reavaliar 

conceitos que foram engendrados em outras dinâmicas sociais e que no momento atual não são 

mais sustentáveis. Com isso, debates, discussões e pesquisas de temas marginalizados e/ou 

estereotipados seguem um movimento contínuo de revisitação e novas investigações, o que 

colabora com a transformação social. Questões como gênero e raça, entre outras, estão aos poucos 

recebendo a visibilidade necessária para infundir as mudanças iminentes ao nosso meio. 

 A partir dessa perspectiva, está em fase de desenvolvimento como trabalho final de 

conclusão de curso este estudo em que é proposto analisar quantas e qual o perfil das mulheres que 

estudaram na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, tendo por foco as mulheres 

que se matricularam somente nos cursos de engenharia da Escola. Para obtenção destes dados, é 

utilizado o acervo do Memorial Arlindo Coelho Fragoso que custodia diversas tipologias 

documentais que registram a história dessa unidade de ensino, sendo que para essa pesquisa os 

documentos consultados serão principalmente os dossiês das ex-discentes de 1897 até 19693, que 

é a data-limite de recolhimento da documentação de alunos por este arquivo interno da Escola. 

O Instituto Politécnico da Bahia foi fundado em 12 de julho de 1896 para dar subsídios 

para a criação da então Escola Politécnica da Bahia que foi inaugurada em 14 de março de 1897. 

Em 1946, a Escola Politécnica da Bahia é incorporada à Universidade da Bahia, que a partir de 

1965 tornou-se a Universidade Federal da Bahia.  

Ao longo de 120 anos de existência a Escola acumulou um acervo documental que delineia 

sua trajetória de crescimento, transformações e consolidação na Bahia e no Brasil por formar 

profissionais que ajudaram a construir essa sociedade. Essa documentação é custodiada e tratada 

pelo Memorial Arlindo Coelho Fragoso e sua equipe, localizado na atual sede da Escola. 

Notoriamente, essa história é de considerável relevância para a comunidade acadêmica, científica e 

																																																													
1Este trabalho é o pré-projeto de trabalho de conclusão de curso orientado pelo Professor Rodrigo Ávila, professor 
titular do Instituto de Ciência da Informação da UFBA e Doutorando em Ciência da Informação da UFBA. 
2Estudante de Arquivologia na Universidade Federal da Bahia. Licenciada em História pela Universidade do Sudoeste 
da Bahia.	
3 Importante ressaltar que a Escola ofereceu até esta data os seguintes cursos na área de engenharia: engenharia 
geográfica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de indústria química (depois engenharia química), curso 
especial de engenharia do petróleo e engenharia mecânica (COSTA, 2005). 
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profissional, já que registra o desenvolvimento não só da universidade, mas também da sociedade 

baiana e brasileira. 

É perceptível que este trabalho tem um caráter amplo, já que se compromete a tangenciar 

e interligar as seguintes problemáticas: a relevância dos arquivos permanentes e dos arquivos 

permanentes universitários; como a aplicação das técnicas arquivísticas possibilita a construção do 

conhecimento e manutenção da memória; como estas duas questões anteriores estão postas na 

situação local que se refere à Universidade Federal da Bahia e à Escola Politécnica que conduz ao 

Memorial Arlindo Coelho Fragoso; a inserção da mulher como estudante no ensino superior e nos 

cursos de engenharia; e a presença das estudantes da Escola Politécnica no período de recorte. 

 É pretendida com esta abordagem fortalecer a importância da Arquivologia e dos arquivos 

permanentes que preservam e devem disseminar as histórias ali concentradas, além de proporcionar 

o início de uma discussão sobre a atuação das mulheres na engenharia, sendo que este levantamento 

pode e irá desdobrar-se em outras perspectivas com maior aprofundamento, como a explicação 

das ocorrências que serão encontradas neste acervo ou recorte das mulheres que tiveram atuação 

de destaque na área, entre outras descobertas possíveis. 

 Dessa forma, retomando a colocação inicial desta introdução, este trabalho irá contribuir 

com as transformações sociais referidas, pois, provavelmente, revelará a diferença sobre homens e 

mulheres terem acesso ao ensino superior e à área de engenharia e como se desenvolveu este acesso 

ao longo do tempo no âmbito local, pondo em evidência uma história que nunca fora contada. 

 
O início da história – A Escola Politécnica e o Memorial 
 

Segundo Costa (2003), tudo começou no gabinete de Arlindo Coelho Fragoso, então 

diretor da Secretaria da Agricultura do Estado, que, a 5 de julho de 1896, por sua iniciativa, 

promoveu um encontro entre ele mesmo e os seguintes engenheiros da sociedade baiana: Afonso 

Glicério da Cunha Maciel; Austricliciano de Carvalho; Dionísio Gonçalves Martins; Alexandre 

Freire Maia Bittencourt; Justino da Silveira Franca, Augusto Bitencourt de Carvalho Menezes; 

Salvador Pires de Carvalho e Aragão; Francisco Lopes da Silva Lima; Antônio Luís Freire de 

Carvalho; Fortunato da Silva Lima; Antônio Luís Freire de Carvalho; Fortunato Fausto Galo e 

Antônio Augusto Machado. O objetivo era pela ação combinada de particulares e do governo do 

Estado, dar início às providências para a fundação do Instituto Politécnico da Bahia que assumiria 

as funções administrativas para criação e manutenção de uma escola politécnica no estado. O 

Instituto Politécnico da Bahia foi instalado a 12 de julho de 1896, em ato solene presidido por 

Arlindo Fragoso. Na oportunidade foram aprovados, por aclamação, os estatutos do Instituto 

Politécnico e também o da já planejada Escola Politécnica da Bahia.  
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 A 14 de março de 1897, de acordo com Costa (2005), apenas oito meses após a criação do 

Instituto Politécnico da Bahia, foi realizada, no edifício provisório da Rua Laranjeiras, nº 6, Centro 

Histórico de Salvador, e sob a presidência do então Secretário de Interior, Sátiro de Oliveira Dias, 

representante oficial do Governador Luís Viana, a sessão solene de instalação da Escola Politécnica 

da Bahia. Este marco inicial do ensino de engenharia no estado foi inspirado no funcionamento da 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro. A Escola Politécnica da Bahia foi, assim, a quinta escola de 

Engenharia a ser fundada no Brasil, sendo precedida apenas pela Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro (1874); pela Escola de Minas de Outro Preto (1876); pela Escola Politécnica de São Paulo 

(1893); e pela Escola Politécnica de Pernambuco (1895). 

No Roteiro do Conjunto Politécnico [Bloco I] (TARQUINIO, 1960) é narrado de maneira 

minuciosa o percurso das sedes da Escola até se fixar no atual endereço. Depois da Rua Laranjeiras, 

a Escola Politécnica teve ainda mais duas sedes. Em abril de 1901, a Escola foi transferida para a 

Rua João Florêncio, nº 1, esquina com a Praça da Piedade (Praça 13 de Maio). Em março de 1905, 

foi adquirida, pelo Instituto Politécnico da Bahia, a sede localizada no sobrado de nº 79 da Avenida 

Sete de Setembro, Largo de São Pedro, passando a funcionar a partir de setembro do mesmo ano. 

Daí mudou para a sede atual em 10 de agosto de 1960, na Rua Aristides Novis, nº 2, Federação, 

após “tantas tentativas frustradas; de tantos castelos desmoronados; de tantos sonhos desfeitos; de 

tantas ilusões perdidas [...]” (TARQUINIO, 1960). A sede atual, por sua vez, é apenas a etapa inicial 

de um projeto modular, cujos prédios subsequentes, no entanto, jamais foram edificados. 

 Faria (2004) descreve que o modelo de gestão inicialmente concebido previa que a 

manutenção da Escola Politécnica, a cargo do Instituto Politécnico da Bahia, dependeria da 

contribuição mista de particulares e das subvenções estaduais e federais. Em 9 de maio de 1898, 

através do Decreto nº 2.803, a Escola foi equiparada às demais instituições congêneres, recebendo 

o título de “Escola Livre”. Na primeira fase de sua existência, que transcorreu desde a fundação 

até a consolidação do primeiro processo de federalização (1934, explicado abaixo), a vida da Escola 

Politécnica da Bahia esteve marcada pela instabilidade financeira, sempre na dependência dos 

repasses de verbas públicas, o que oscilou ao sabor do comando das políticas local e nacional. Em 

1904, o professor Antônio Luís Freire de Carvalho chegou a propor o fechamento da Escola, sendo 

contestado por Arlindo Fragoso e fazendo permanecer a instituição de ensino. Inclusive, Arlindo 

Fragoso e vários outros professores ofereceram seus próprios vencimentos em favor da 

constituição do patrimônio da Escola e aquisição de material de ensino.  

O Guia da Escola Politécnica (1957) traz que em 1932 foi criada a Fundação Escola 

Politécnica da Bahia para ser uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por 

objetivo fomentar o desenvolvimento da engenharia no estado e apoiar as ações que estimulem o 

aperfeiçoamento das atividades da Escola. Em 14 de fevereiro de 1934, o então Governador do 
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Estado, Juracy Magalhães torna-se, também, benemérito da Escola, conseguindo sua federalização 

pelo Decreto nº 23.872. Em 26 de fevereiro de 1938 é desfederalizada por força do Decreto-Lei nº 

305, ficando a cargo do Governo do Estado a sua administração e manutenção, na forma do 

contrato celebrado entre esse Governo e o Governo Federal. Novamente, em 24 de janeiro de 

1946, quando foi criada a Universidade da Bahia, foi federalizada a Escola Politécnica da Bahia 

sendo incorporada à Universidade pelo Decreto-Lei nº 8.827, transformada em Escola Politécnica 

da Universidade da Bahia, para em 1965(Cf. MOTTA, 2014), com a Lei nº 4.759 ser acrescentado 

ao nome da Universidade o termo “Federal”, permanecendo até os dias atuais a Escola como 

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.  

A Escola Politécnica hoje, não é só a maior unidade da Universidade Federal da Bahia – 

com os seus 11 cursos de graduação, 8 de mestrado, 5 de doutorado, 4 cursos de especialização e 

diversos cursos de extensão e seus cerca de 5200 alunos entre graduação e pós-graduação4 – como 

também referencial no ensino de engenharia da Bahia, é extremamente significante a concretização 

do Memorial para preservar e disseminar a história de relevância da Escola como transmissora e 

divulgadora do conhecimento, pois esta não é apenas limitada ao ensino e pesquisa, no sentido em 

que vem avançando em atividades de extensão que se expande para além dos muros acadêmicos. 

A vasta e relevante documentação produzida sobre a história do ensino e prática da 

engenharia na Bahia, que se relaciona também com a história política e econômica do Brasil, então, 

fez com que em 2010 fosse planejada a construção de um espaço adequado nos padrões 

arquivísticos para custodiar e tratar a documentação.  

Dessa forma, o Memorial Arlindo Coelho Fragoso foi idealizado e executado entre as 

gestões dos diretores Luiz Edmundo Prado de Campos e Tatiana Bittencourt Dumêt, por 

investimento da própria Universidade Federal da Bahia a fim de preservar e difundir a história 

dessa unidade. Anteriormente era denominado Arquivo Histórico da Escola Politécnica, mas por 

conter também objetos museológicos foi acordada a nova nomenclatura. Assim, a estruturação do 

ambiente iniciou em novembro de 2015 e finalizou-se em julho de 2016, aguardando ainda algumas 

adequações. Antes de 2010, o Arquivo era subordinado à Secretaria Administrativa da Escola e não 

tinha organização padronizada, agora adquiriu a independência na hierarquia da instituição. É 

iniciada neste momento uma nova história para a memória da Escola Politécnica. 

O tratamento arquivístico dispensado aos documentos, a exemplo de atas da Congregação, 

relatórios anuais, cadernetas escolares, correspondências, materiais cartográficos, dentre outros, e 

ainda pinturas de personalidades da Escola e troféus de diversos eventos esportivos alocados no 

Memorial, vem viabilizar para a comunidade interna e externa o conhecimento das histórias 

																																																													
4UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Relatório anual Escola Politécnica da Bahia 2015, 2016. 
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entrelaçadas neste espaço nos moldes exigidos pela Constituição Federal em seu artigo 216, 

parágrafo 2º: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. 

Corroborando com isso, Bellotto (1989) afirma que os arquivos constituem fontes de 

informação, 

 
Eles resultam da acumulação estruturada e orgânica de documentos gerados ou reunidos 
por instituições públicas ou privadas no exercício das funções e atividades que 
comprovam e justificam sua existência. Estes documentos são conservados enquanto seu 
teor está em vigor/vigência, por razões administrativas e/ou jurídico-legais podendo ser 
eliminados se o seu valor se restringir àquele uso primário (o relacionado ao motivo de 
sua produção) ou, sendo documento de valor permanente, vir a constituir elemento 
documental dentro dos arquivos permanentes, comumente conhecidos como históricos. 
(BELLOTTO, 1989, p. 21) 

 

Por isso, a atuação do arquivista é fundamental para concretizar todas as fases do 

tratamento documental e dar transparência as funções, estrutura, deliberações e demais 

informações que os documentos do organismo produtor possam conter. E, no âmbito dos arquivos 

permanentes, a função arquivística será a de garantir a “memória” das organizações para efeitos 

científicos da pesquisa histórica ou para efeitos de transmissão cultural, com o fim de integrar o 

patrimônio local e nacional para servir aos interesses do cidadão (BELLOTTO, 1989). 

Então, neste caso, o Memorial Arlindo Coelho Fragoso, a partir dos trabalhos e projetos 

desenvolvidos pelos profissionais atuantes no decorrer destes ainda poucos anos de atuação, se 

integra a estes conceitos de arquivos como espaços estratégicos de legitimação de narrativas e 

práticas sociais, consolidando a universidade como centro de produção do conhecimento e 

colocando em destaque os indivíduos envolvidos nesta continuidade, transformando-os em 

sujeitos históricos. 

Como afirma a arquivista alemã Menne-Haritz (2001) citada por Campos (2015), os 

arquivos não armazenam memória, mas oferecem a possibilidade de criá-la, refiná-la, corrigi-la ou 

ratificá-la sempre que necessário. A memória, desse modo, não está dada nos arquivos. É ela fruto 

de um trabalho (grifo do autor), de uma elaboração executada conscientemente por diferentes 

sujeitos, articulada às demandas e aos anseios por determinados sentidos do passado, num processo 

enraizado no presente (CAMPOS, 2015).  

Tais premissas dialogam com o objetivo principal deste trabalho, sendo que a consulta aos 

recibos de pagamento de taxas, solicitações de matrícula anual e semestral, grade curricular 

semestral, histórico escolar do curso superior e do ginásio, curriculum vitae, provas do concurso 

vestibular ou concurso de habilitação, certidão de nascimento, fichas de cadastro na Escola, fotos 

de rosto e carteira de vacinação, que são exemplos dos documentos encontrados nos dossiês de 
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alunos, irão possibilitar o mapeamento do perfil do grupo de alunas dos cursos de engenharia e 

ambientar o contexto em questão. 

 Para além do que já foi pontuado, outras questões permeiam essa pesquisa e precisam de 

fundamentação. Por isso algumas bibliografias foram selecionadas para dar embasamento a este 

estudo, sendo que como se trata de um pré-projeto de um trabalho de conclusão de curso ainda 

em desenvolvimento algumas etapas ainda não foram concluídas e os resultados não estão 

concluídos. Sobre a engenharia e as mulheres as autoras Casagrande e Souza (2017) falam 

sobreTrajetórias e desafios de estudantes de engenharias e licenciaturas; a autora Lombardi (2017) escreve 

sobre asEngenheiras na construção civil: a feminização possível e a discriminação de gênero;o autor Scott (1995) 

trata sobre Gênero: uma categoria útil de análise histórico; Telles (1993) traz a História da engenharia no 

Brasil; Saffioti (2013) fala da Mulher na sociedade de classes: mitos e realidades; e Reis (2013) aborda A 

influência do feminismo na escolha das mulheres por carreiras tradicionalmente masculinas. Com a continuidade 

da pesquisa será possível explorar mais conceitos e consolidar este trabalho. 

 
Método de trabalho 
 
 De acordo ao autor Gil (2010), em relação aos objetivos ou propósitos mais gerais as 

pesquisas podem ser classificadas em exploratórias, descritivas ou explicativas. Diante da sua 

concepção, essa pesquisa caracteriza-se como exploratória por ter como propósito tornar mais 

explícito o problema, tendendo a ser bastante flexível por considerar os mais variados aspectos 

relativos ao fato ou fenômeno estudado. Além disso, ainda utilizando os conceitos do autor 

supracitado, a pesquisa pode ser enquadrada como descritiva, por ter o intuito de descrever as 

características da determinada população, relatando as impressões sobre os dados coletados que 

refletem a realidade do recorte ambiental e temporal apresentado, aproximando-se, talvez, também 

do tipo de pesquisa explicativa (GIL, 2010, p. 27-28).  

Este trabalho ainda tem caráter documental, por ser fonte primordial dos dados referentes 

ao problema os documentos custodiados pelo Memorial; e, por fim, também é do tipo 

levantamento, porque será realizada análise quantitativa e qualitativa dos dados para a obtenção de 

conclusões.  

 Para o objetivo ser alcançado, o instrumento principal será uma tabela em que constarão 

os elementos descritivos dos documentos que servirão para mapear o perfil das estudantes. 

Constará nessa tabela o nome da discente, o curso em que se matriculou, o ano de seu ingresso, o 

ano de conclusão, desistência, transferência ou trancamento, a data de nascimento, local de 

nascimento, a filiação, a escola em que estudou, bairro de residência, parentesco com engenheiro 

(a) e alguma informação que se destaque. Espera-se que a coleta e cruzamento destes dados possam 

revelar as histórias dessas estudantes em seu meio social. 
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Considerações finais 
 

Sujeitos como Carlos Marighella, Norberto Odebrecht, Miguel Calmon e Octávio 

Mangabeira, que foram discentes da Escola, são destacados nas narrativas deste cenário que 

envolve a Escola e o desenvolvimento do estado e do país, entretanto, onde estão as mulheres 

desse universo? 

É de suma importância que as mulheres ocupem os seus devidos lugares na sociedade e na 

história. Assim, este trabalho visa salientar quando se deu o processo de inserção da mulher no 

estudo da engenharia dentro da Escola a fim de suscitar mais perguntas sobre os motivos dessa 

mudança de perspectiva sociocultural, como também a participação da mulher na história da Escola 

e na área da engenharia local e nacional e quem são tais personagens que estão silenciadas. 
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 “Essa eu bebo todinha dentro da garrafa”: a violência contra a mulher representada 
pelas “paqueras”  
 

Alyne Bispo Moreira1 

 
 
Introdução 
 

Em seu livro O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir (1970) nos mostra que a construção 

dos papéis femininos é socialmente estabelecida e não uma característica inata ou natural. As 

análises de Beauvoir constituem um marco nas teorias que dizem respeito ao gênero, indo 

contra as teorias de universalidade, neutralidade e unidade.  

Neste trabalho, farei uma reflexão acerca do conceito de gênero com o objetivo de 

demonstrar como a construção da masculinidade e feminilidade são edificadas em nossa 

sociedade.  Outro aspecto abordado se refere às manifestações de violência contra as 

mulheres. Segundo Piscitelli (2009), analisando que as mulheres eram oprimidas enquanto 

mulheres e que suas experiências eram provas de sua opressão, chegou à conclusão de que a 

opressão feminina devia ser mapeada no espaço em que as mulheres a viviam, ou seja, em 

todos os aspectos e lugares no qual a mulher está presente, isto é, nas suas vidas cotidianas, 

no lar, nas relações amorosas, no âmbito da família.  

É muito comum, em diversos espaços públicos, as mulheres deparar-se com aqueles 

famosos “fiu, fiu” que, na maioria das vezes, vêm acompanhados com frases ou gestos que 

denotam apelos sexuais.  E para alguns, elas são sempre vistas como as principais culpadas 

pelas agressões sofridas. Perceptível através dos discursos que as condenam por serem 

estupradas devido aos vestuários que usavam no momento, de serem as provocadoras dos 

assédios ocorridos em ônibus lotados. É como se não tivessem o direito de trafegarem 

livremente nos espaços públicos sem serem agredidas e nem ao controle do seu próprio 

corpo. E muito menos, serem protegidas de fato pela Justiça que enxerga um flagrante de 

um homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus na avenida Paulista, como 

apenas uma contravenção penal - "importunar alguém em local público de modo ofensivo 

ao pudor" - passível de punição com multa. 

Neste contexto, discutiremos também a prática da “paquera” que por vezes constitui-

se como violência de gênero com o objetivo de evidenciaras construções de dominação dos 

espaços públicos pelos homens e a subordinação das mulheres.  

 

																																																													
1Mestranda do curso de Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. alynebmoreira@bol.com.br 
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1. Gênero  

 

Os estudos sobre a mulher são relativamente recentes na produção historiográfica 

brasileira, em particular, e na historiografia de um modo geral. O avanço dos estudos 

históricos se deu pelo desenvolvimento da História Social e da ênfase à “cultura”, que 

possibilitou o alargamento das temáticas do campo de investigação em pesquisa, onde estudo 

dos grupos marginalizados até então, como é o caso das mulheres não obtiveram muita 

relevância. Esse enfoque, no primeiro momento, estava voltado mais para uma abordagem 

descritiva do que teórica 

Pela busca de uma maior legitimidade institucional para os estudos feministas, as 

historiadoras feministas substituíram o termo “mulheres” por “gênero”2, pois o uso do termo 

“gênero” proporcionaria uma conotação mais objetiva e teórica do que o termo “mulheres”. 

Desta forma, o conceito de gênero (SCOTT, 1989) foi usado pelas feministas como uma 

maneira de se referir à organização social da relação entre os sexos, e por meio dele rejeitaram 

o determinismo biológico, que partia do pressuposto de uma diferença sexual entre homens 

e mulheres. Esse conceito foi pertinente a partir da importância que o uso dessa categoria 

exerceu nos estudos historiográficos desenvolvidos através de uma perspectiva analítica.  

Em “Compreendendo sexo e gênero”, aantropóloga social inglesa Henrietta Moore 

(1997) afirma que a categoria de “gênero” parte de construções sociais culturalmente 

construídas e que se produzem em diferentes contextos sociais, históricos e culturais, 

concebendo, assim, formas distintas do que significa “ser homem” e “ser mulher”. No início 

do texto Moore, nos sinaliza um termo especificamente problemático na discussão desses 

conceitos na vida social humana: o termo “natural”. Segundo a autora, em todas as 

sociedades são feitas afirmações que empregam a palavra “natural” de maneiras enganadoras, 

que descrevem as divergências entre mulheres e homens na vida social como se fossem 

originárias da biologia. A diferença entre sexo biológico e gênero indicaque as relações entre 

mulheres e homens e os significados simbólicos associados às categorias “mulher” e 

“homem” são socialmente construídos e não podem ser considerados naturais, fixos ou 

predeterminados. 

																																																													
2A bióloga e historiadora da ciência Donna Haraway, no seu artigo “Gênero para um dicionário marxista”, 
afirma que o termo gênero foi introduzido pelo psicanalista estadunidense Robert Stoller no Congresso 
Psicanalítico Internacional em Estocolmo, 1963, tratando de modelo da identidade de gênero. Stoller teria 
formulado o conceito de identidade de gênero para distinguir entre natureza e cultura. Ver. PISCITELLI, 
Adriana. Gênero: a história de um conceito. In: ALMEIDA; SZWAKO. Diferenças, Igualdade. São Paulo. 
Berlendis&Vertcchia, 2009. p. 123.  
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Em “Interpretando o Gênero”, Linda Nicholson (2000) afirma que esse termo se 

define como algo estranho para o feminismo, pois o gênero é usado de duas maneiras 

diferentes e, até certo ponto, contraditório. Isto porque o termo gênero foi desenvolvido em 

oposição a sexo, para delimitar o que é socialmente construído, em oposição ao que é 

biologicamente dado. Como aponta a autora: 

 
Aqui, 'gênero' é tipicamente pensado como referência a personalidade e 
comportamento, não ao corpo; ‘gênero' e 'sexo' são portanto compreendidos 
como distintos. De outro lado, ‘gênero' tem sido cada vez mais usado como 
referência a qualquer construção social que tenha a ver com a distinção 
masculino\feminino, incluindo as construções que separam corpos 'femininos' de 
corpos 'masculinos’. Esse último uso apareceu quando muitos perceberam que a 
sociedade formas não só a personalidade e o comportamento, mas também as 
maneiras como o corpo aparece. Mas se o próprio corpo é sempre visto através 
de uma interpretação social, então o 'sexo' não pode ser independente de 'gênero’; 
antes, sexo nesse sentido deve ser algo que possa ser subsumido do gênero. 
(NICHOLSON, 2000, p. 1) 

 

Nestes termos, Nicholson aponta a contribuição de Scott “ao descrever que não 

podemos ver as diferenças sexuais a não ser como uma função de nosso conhecimento sobre 

o corpo, e esse conhecimento não é puro, não pode ser isolado de sua implicação num amplo 

espectro de contextos discursivos” (NICHOLSON, 2000 p.1). Ou seja, segundo Joan Scott 

(1990), o discurso é um instrumento de orientação do mundo e esse discurso permeia toda 

a questão do gênero. 

 
2. Violência de Gênero  

 
As raízes ideológicas da violência de gênero estão pautadas no relevante componente 

do poder masculino que, ao longo da história, determinou as condições de exclusão social, 

desigualdade de direitos e, principalmente, da inferiorização da mulher em relação ao 

homem. Nestes termos, a violência se exprime através das relações de poder.  Estas 

relações determinam através de uma construção cultural machista, as funções a serem 

executadas pelas mulheres – onde as mesmas devem estar sempre dispostas a preparar as 

refeições, cuidar dos filhos, lavar e passar as roupas e atender as necessidades sexuais do seu 

marido, muitas vezes contra a sua vontade. Deste modo, “reafirmando, a capacidade de 

submeter à outra parte, ou seja, aquela que, segundo a ideologia dominante, não tem direito 

de desejar, não tem direito de escolha.” (SAFFIOTI, 1987:18). 

É a mulher quem detém o poder de manter a honra do marido, um homem 

desonrado perde todo respeito e credibilidade na sociedade em que vive. Para que consiga 

estabelecer o respeito, é preciso de toda forma preservar a honra, mesmo que para isso tenha 

que usar a violência.  “Ainda hoje se mata a mulher por honra e a justiça considera o 
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argumento da honra verdadeiro e legítimo, tanto que praticamente absolvem os homens que 

matam suas mulheres” (GROSSI, 2004:12). 

A respeito da violência doméstica, como é o caso do espancamento, ainda se 

considera como da área da vida “privada”, assim como o estupro que companheiros 

cometem contra suas mulheres, apesar de já ser considerado crime de “estupro marital”, de 

acordo com a Lei Maria da Penha3, ainda é incluso nos costumes  historicamente construídos  

“como dentro dos padrões legais vigentes, os quais falam da obrigatoriedade do 

cumprimento do dever conjugal, não havendo limites para se definir este dever” 

(CARDOSO, 1986, p. 43).  

Neste contexto, compreende-se por violência contra mulher ações que causam 

morte, sofrimento físico, sexual e psicológico às mesmas, tanto no âmbito público como no 

privado. Tal violência costuma ser motivada em função da sua condição feminina, atitude 

resultante de uma concepção cultural machista que enxerga tais abusos como “normais”, 

“corriqueiros”, que, baseado nos discursos “dominantes”, são reafirmados através de uma 

lógica que define os papéis a serem propagados na sociedade – de homens viris e mulheres 

frágeis. 

As construções dessas ideias binárias é que atribuem às mulheres qualidades e 

fraquezas que são negadas aos homens, ao mesmo tempo em que estes se veem acumulados 

de qualidades e defeitos que são negados às mulheres. Inútil acrescentar que, nesta 

distribuição de estereótipos entre ambos os sexos, a balança seja igual: os homens recebem 

muito mais valores positivos (coragem, inteligência, autoafirmação, competência 

profissional, gosto pelo perigo e pela aventura, espírito de iniciativa e eficiência). As mulheres 

são representadas como seres desprovidos destas qualidades ditas “viris”, surgindo como 

pessoas dotadas de qualidades consideradas “femininas” e supostamente ausentes nos 

homens. Desta forma: 

 
[...] para a constituição do modelo de masculinidade hegemônica em nossa cultura, 
atividade não diz respeito apenas à sexualidade; ela é também percebida 
positivamente como agressividade. Já na constituição da identidade de gênero na 
infância, observamos como o masculino se constitui pela hiperatividade dos 
meninos, que se confunde seguidamente com agressividade. (GROSSI, 2004, p. 
6) 

 

Segundo Grossi (2004), existe uma construção histórica que reforça a crença de que 

os meninos são hiperativos e, por sua vez, agressivos, batem nas meninas.  A autora traça 

																																																													
3BRASIL, LEI 11.340/06. Lei Maria da Penha. Brasília, DF: Senado Federal, 2006. 
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dois pontos que divergem a respeito da construção do feminino e do masculino em nossa 

sociedade – o primeiro, deve passar por rituais que sirvam de afirmação da sua feminilidade 

(beleza, obediência, santidade); o segundo, deve romper com toda influência feminina, a 

exemplo da presença materna. E os rituais, são acompanhados por sofrimento. 

 
No caso dos meninos, os rituais mostram que é necessário marcar no corpo a 
masculinidade, marca que se faz geralmente com muito sofrimento. Por exemplo, 
nas culturas islâmica e judaica, existe a circuncisão, que é um corte no pênis, uma 
forma de imprimir no órgão sexual masculino a marca da cultura. Alguns autores, 
como Françoise Héritier, dizem que a circuncisão significa, para algumas culturas 
africanas, tirar a marca do feminino no corpo do menino, pois para estes grupos 
aquele pedacinho que se tira do pênis é o resto de feminino no corpo do homem. 
O ritual inverso para o feminino, nestes grupos africanos, é o corte do clitóris, 
prática tradicional que tem sido muito combatida pelo movimento feminista na 
África. (GROSSI, 2004, p.7-8) 
 

A adoção destes estereótipos de gênero cria um permissivo para a adoção da violência 

baseada no gênero, ou seja, a violência, que tem como causa os papéis masculinos e femininos 

historicamente construídos e que cria permissões para que as mulheres sejam violentadas e 

para que os homens sejam violentos. Perpetuar estes estereótipos pode significar, portanto, 

a construção de um pensamento que enxerga a mulher sempre de forma passiva, tirando dela 

a capacidade de intervir ativamente dentro da sociedade. 

 
3. Importunação ofensiva ao pudor 
 

É muito comum, em nossa cultura, as mulheres serem assediadas quando trafegam 

nos espaços públicos. Porém, até que ponto estes flertes são considerados abusos? Os 

famosos – “fiu, fiu”, “gostosa”, “saborosa”, entre outras “paqueras” bem ofensivas, são 

caracterizadas como assédios, especialmente o das ruas, que trazem  desrespeito à dignidade 

das mulheres, pois são vinculados a conceitos antiquados  de classificação das mulheres entre 

as “de casa” e as “da rua”.  

O assédio nos espaços fora do ambiente doméstico é uma forma de limitar o direito 

de ir e vir das mulheres e abusa do interesse interpessoal, pois coloca todas as mulheres como 

objetos disponíveis para as atividades sexuais do homem somente por estarem ocupando os 

espaços públicos. Nestes termos, a importunação ofensiva ao pudor é o assédio verbal, 

conforme Art. 61, da Lei nº 3688/19414, quando alguém diz coisas desagradáveis, ofensiva e 

constrange a mulher através das “cantadas”. Que em sua grande maioria propõem reforçar 

o caráter agressivo e predador do ser macho. A exemplo de frases agressivas como: “Essa eu 

bebo toda na garrafa!”, “Aí se eu te pego mamãe!”, “Vou te roubar morena!”, entre outras. 

																																																													
4 Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-sexual/> 
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Deixa bem claro que não se trata de um “simples” elogio, mas sim de um discurso machista 

no qual busca estabelecer a relação de poder entre homens e mulheres. 

Essa ação ainda é vista como uma prática de pouca gravidade, por isto é relacionada 

a contravenção penal e não é considerado crime – passível somente de punição com multa. 

Prado (2002) esclarece a diferença entre a contravenção e o crime de assédio sexual nesse 

contexto.   

 
Distingue-se a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art.61, LCP) do 
crime de assédio sexual, pois este último é crime próprio, exigindo do agente a 
qualidade especial de superior hierárquico ou de ascendência sobre a vítima. A 
importunação ofensiva ao pudor exige, por sua vez, que o fato tenha sido 
praticado em lugar público ou acessível ao público, enquanto que no assédio, 
embora não haja restrição normativa quanto ao local da sua prática, geralmente é 
perpetrado em lugar reservado. (2002:12) 

 

Apesar da complexidade do assunto, é possível distinguir claramente a paquera da 

agressão. O primeiro, representada pelo elogio, demonstra respeito, o outro constrange e 

humilha. É bastante comum, nos casos de violência sexual, que a atribuição social de 

supostos papéis femininos e masculinos faça com que o comportamento de quem foi vítima 

é que seja questionado. Quando uma mulher é atacada por um homem ou paquerada 

questiona-se se ela vestia roupas sensuais, se agiu de modo insinuante, se o seduziu.    

As mulheres vítimas de violência ainda são vistas como as principais culpadas pelas 

agressões sofridas. Nos deparamos com vários comentários que condenam as mulheres por 

serem estupradas devido aos vestuários que usavam no momento, como também por serem 

agredidas pelos seus companheiros aoapresentarem comportamentos “inadequados” aos 

padrões estabelecidos.  

Neste cenário, a violência praticada contra as mulheres remete a um caráter que o 

“justifique”, pois a sua condição “inferior” condiciona ao ato. Nestes termos, por serem 

consideradas inferiores, vulneráveis e estarem nos espaços públicos – local de domínio 

masculino, devem aceitar as condições de agressão impostas pelos homens através das 

ofensas verbais, e em muitos casos, agressões físicas e psicológicas a exemplo do flagrante 

do homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo5.  

Esse evento causou discussões acerca da implantação de uma maior punição a 

respeito desses casos. Que por falta de um tipo penal específico para classificá-los, acaba 

contribuindo para o aumento dessa violência, pois os agressores só são punidos por 

																																																													
5Ver reportagem: Homem solto após ejacular em mulher em ônibus é preso de novo ao atacar outra passageira. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/homem-e-preso-suspeito-de-ato-obsceno-contra-
mulher-em-onibus-3-caso-em-sp.ghtml.> 
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contravenção penal, porém essa prática de violência obtém uma maior gravidade do que uma 

“simples” contravenção, pois viola diretamente o caráter moral, psicológico e o respeito pela 

vítima, pelo simples fato de terem nascido mulheres. 

Sobre este aspecto, a autora Simone de Beauvoir(1970) em sua obra O Segundo Sexo: 

fatos e mitosaponta que esse caráter de subordinação impostoàs mulheres remete a uma 

construção que as definem como seres de segunda categoria, sempre inferior à posição do 

homem nas relações sociais.   

 
Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também 
explicá-la pelo "eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, ainda que 
provisoriamente, que há mulheres na terra, teremos que formular a pergunta: que 
é uma mulher?  
O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. É 
significativo que eu coloque esse problema. Um homem não teria a ideia de 
escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na 
humanidade. Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: "Sou uma 
mulher". Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer outra 
afirmação. Um homem não começa nunca por se apresentar como um indivíduo 
de determinado sexo: que seja homem é natural. É de maneira formal, nos 
registros dos cartórios ou nas declarações de identidade que as rubricas, 
masculino, feminino, aparecem como simétricas. A relação dos dois sexos não é 
a das duas eletricidades, de dois polos. O homem representa a um tempo o 
positivo e o neutro, a ponto de dizermos "os homens" para designar os seres 
humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral 
da palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda 
determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade.  
(BEAUVOIR, 1970:9) 

 

Devido àessaconcepção, que as definem como seres negativos, inferiores, alguns 

homens acreditam que têm o direito de agredir por meios das paqueras as mulheres que 

cruzam os espaços públicos – campo de domínio masculino – e o corpo feminino, a extensão 

desse poder. 

 
4. Conclusão 

 
O gênero é compreendido com uma relação que se estabelece entre masculinidades 

e feminilidades, como resultado da construção social, em uma determinada cultura e contexto 

histórico, de características negativas ou positivas que se aplicam de forma diferenciada para 

homens e mulheres. 

Estes discursos historicamente construídos para homens (viris) e mulheres (frágeis e 

submissas) são as principais responsáveis pelas práticas de violência de gênero, pois 

condicionam os sujeitos a representarem uma naturalização e uma polaridade que não 

condizem com a complexidade do universo humano.  Por conta de um discurso ideológico, 

são estabelecidos os lugares e os papéis destinados a homens e mulheres na sociedade. Estes 
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espaços determinados, definem o comportamento dos indivíduos na sociedade. Os lugares 

públicos são de dominação masculina e os privados redutos de proteção feminina. Sobre esse 

aspecto, a “vulnerabilidade” das mulheres nos espaços de controle masculino geram violência 

física e simbólica. A exemplo das chamadas “paqueras” que, muitas vezes, soam como 

verdadeiros abusos por meio dos quais constrange, viola e limita a liberdade de trafegar em 

qualquer espaço escolhido pelas mulheres. 
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Monsenhor Gilberto: uma opção pelos pobres do campo!  
 

Fábio Luiz dos Santos Oliveira1 

 

Introdução  
 

A memória do pobre é sempre subversiva para a ordem que 
o explora e marginaliza. (GUTIÉRREZ, 1981, p. 133) 

 

 A figura de Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio (1927-2008) é marcada por sua opção 

preferencial pelos pobres e, em decorrência disso, por sua relação com a Juventude Agrária 

Católica e o sindicalismo rural. Nosso objetivo é entender as contribuições dadas pelo 

sacerdote no que tange a formação do sindicato rural de São Miguel das Matas em 1963. 

 Nossa pesquisa teve acesso aos arquivos pessoais do próprio Monsenhor Gilberto e 

do Padre Cristóvão Reis Brito, filho de um dos paroquianos do sacerdote presos em São 

Miguel no ano de 1964. A bibliografia utilizada trata do golpe de 1964 e as relações da Igreja 

Católica com o mesmo além da Teologia da Libertação. Além disso, nos utilizamos de relatos 

orais de militantes da paróquia de São Miguel que conviveram com Padre Gilberto durante 

o período pesquisado, incluindo desse modo a metodologia da Historia Oral. Optamos por 

subdividir o artigo em duas partes, na primeira tratamos da relação de Monsenhor Gilberto 

com a Juventude Agrária Católica e sua trajetória sacerdotal ao lado do homem do campo 

para em seguida nos determos ao nosso maior interesse que são as contribuições do padre 

com o sindicato rural de São Miguel. 

 Esperamos com este trabalho contribuir com a chamada História do Tempo Presente 

na historiografia acerca do golpe civil militar que depôs o então presidente João Goulart em 

1964. 

 
Ver, julgar e agir: Monsenhor Gilberto e a juventude agrária católica  
 
 Falar de Monsenhor Gilberto sem fazer referência à Juventude Agrária Católica 

(JAC), seria correr o risco de perder parte importante de sua trajetória sacerdotal. Afinal foi 

na JAC que o mesmo desenvolveu suas principais atividades pastorais e foi também por meio 

de seu engajamento na mesma que os militares e os conservadores o acusaram de ser 

comunista. Aqui queremos entender como a JAC influenciou o sacerdócio de Monsenhor 

Gilberto e como nosso personagem utilizou-se da mesma para transmitir aos seus fiéis a 

																																																													
1Estudante do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS) do Departamento de 
Ciências Humanas (Campus V - Santo Antônio de Jesus). 
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necessidade de se organizar em torno do sindicato rural para atenuar as dificuldades 

encontradas pelos mais pobres. Para Monsenhor Gilberto a JAC: 
 
Como escola de vida traz-nos sempre conhecimento novos e úteis à nossa vida. 
Fazendo a vida rural ser digna de ser vivida, o que é necessário ao cumprimento 
de nossa vocação que é a missão de cumprir o que nos é imposto para alcançar a 
salvação.  
Como corpo representativo reivindica os direitos dos trabalhadores do campo 
ainda tão abandonados. (SAMPAIO)2 
 

A JAC era o braço rural do movimento conhecido como Ação Católica Brasileira 

(ACB), e como todas as outras vertentes baseava-se no método ver, jugar e agir no 

desenvolver de suas ações pastorais, ainda segundo o personagem central deste artigo: 
 
O programa desperta a juventude rural para reconhecer e solucionar esses 
problemas. Ele faz ver a situação do campo (Fatos: abandono do campo, falta de 
higiene, doenças – daí as revoltas, e como fruto dessas revoltas o abandono do 
campo). 
Surge então o Programa julgando a situação atual, busca levar uma resposta cristã 
a todos esses problemas. Para levar o cristianismo aos homens não podemos 
ignorar o meio em que vivem e os seus problemas. (SAMPAIO) 
 

 A citação acima faz uma clara referência à utilização do método citado, mas traz 

também a relação com a Teologia da Libertação, haja vista que o objetivo, segundo o 

Monsenhor, é fazer a constante relação entre fé e vida e segundo Leonardo Boff: 
 
A união fé-vida, evangelho-prática gestou um cristão novo, aberto aos outros, 
sensível aos dramas do subdesenvolvimento, corajoso na denúncia das injustiças 
sociais, comprometido nos movimentos populares numa perspectiva de mudança 
qualitativa da sociedade, crítico politicamente face às manipulações a que as 
classes dominantes submetem o Estado e a própria Igreja. (BOFF, 1986:38) 
 

Portanto, na visão de lideranças como Monsenhor Gilberto, o anúncio do evangelho 

de uma forma que não questionasse a situação de opressão vivida pelos mais pobres era 

inconcebível, pior ainda seria instrumentalizar a Bíblia para justificar a exploração dos donos 

das terras sobre os rendeiros e os meeiros que trabalhavam nelas, essa era, segundo Gustavo 

Gutiérrez, uma prática comum e, portanto: 
 
Não podemos, com efeito, esquecer que a Bíblia tem sido lida e transmitida a 
partir de setores e classes dominantes (é o que ocorre com uma boa parte da 
exegese considerada científica). Então, fez-se com que “o cristão” tivesse um 
papel dentro da ideologia imperante, que dá coesão e suporte a uma sociedade 
dividida em classes. As classes populares não alcançarão uma autêntica 
consciência política senão na participação direta nas lutas populares pela 
libertação; mas, na complexidade e globalidade do processo social que deve 
romper um sistema opressor e conduzir a uma sociedade sem classes, a luta 
ideológica tem um importante lugar. Por isso, a transmissão da mensagem relida 

																																																													
2 Os documentos referentes a Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio foram cedidos pela Paróquia de Nossa 
Senhora da Conceição, situada no município de Varzedo-Ba. 
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a partir do pobre e do oprimido, a partir da militância e de suas lutas, terá uma 
função de desmascaramento de toda tentativa de usar o Evangelho para justificar 
uma situação contrária à “justiça e ao direito”, como diz a Bíblia. (GUTIÉRREZ, 
1981: 33) 
 

Essa era a missão da JAC e de Monsenhor Gilberto, anunciar o evangelho 

aproximando-o dos mais pobres e explorados socialmente no campo, por isso mesmo o 

sacerdote alertava “Apesar de a Evangelização ser o papel primordial da J.A.C, ela não pode 

nem deve, diante da situação atual fechar os olhos ao lado material da vida da juventude, de 

ver que os problemas de ordem material refletem na vida religiosa”. (SAMPAIO). Assim o 

que se buscava eram as experiências de libertação do povo bíblico, no sentido de despertar a 

juventude rural para uma tomada de consciência que os levasse à formação do sindicato rural, 

assunto sobre o qual nos deteremos mais a frente.  

A relação de Monsenhor Gilberto com a JAC era tamanha que a paróquia de São 

Miguel das Matas, à época conduzida por ele, se tornou pioneira do movimento na Bahia. 

Os encontros da JAC não eram marcados apenas pela catequização, mas também pela 

formação política e social dos seus membros, entre os assuntos discutidos estava a questão 

em torno da Reforma Agrária, que segundo o Pe. Gilberto: 
 
É problema complexo. Em muitos países ela foi feita com sangue. A Igreja é 
favorável à Reforma Agrária, mas pensa que: 
1º) não se deve tomar a terra de ninguém. 
2º) devem-se aproveitar as terras áridas, improdutivas, próximas das cidades, 
adquirindo-as por preço justo. 
3º) se devem favorecer ao homem o acesso à terra. 
Em suma a Igreja quer uma Reforma Agrária adaptável à estrutura do país, isto é, 
à realidade brasileira, por meios pacíficos. (SAMPAIO) 
 

Nota-se uma aceitação à proposta feita pelo então presidente João Goulart acerca do 

mesmo tema, ou seja, não se tratava de estatizar a terra, mas de compra-las e repassa-las aos 

que não a possuíam, segundo Mário Grynszpan, o problema era que o governo não teria 

como pagar tais indenizações com dinheiro, o historiador relata que: 
 
Alegando inexistência de recursos suficientes, o governo, por intermédio do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), passou a propor uma reforma constitucional 
que permitisse o pagamento das indenizações em títulos da dívida agrária. A 
solução da questão agrária articulava-se a uma série de outras mudanças 
constitucionais propostas pelo governo, as chamadas reformas de base, 
anunciadas como fundamentais para o desenvolvimento nacional. Sua aprovação, 
contudo, tratando-se de reformas constitucionais, demandava um apoio de 3/5 
do Congresso, o que nunca chegou a ser conseguido. (GRYNSZPAN)3 
 

																																																													
3Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_questao 
_agraria_no_governo_Jango. Acesso em 06 mai. 2015. 
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Segundo Thomas Skidmore a não aceitação se deu pelo fato de que: 
 
Rapidamente na Câmara dos Deputados (onde os distritos rurais estavam super-
representados, dando aos proprietários de terras uma grande influência em virtude 
da exigência de alfabetização para ter direito ao voto e às poderosas máquinas 
eleitorais locais que impediam a maioria dos lavradores e trabalhadores rurais de 
votar), formou-se uma oposição ao projeto-de-lei. O projeto imediatamente 
atacado pela ultraconservadora Ação Democrática Parlamentar, aliança 
interpartidária de deputados da ala direita, fundamentalmente da UDN e do PSD. 
(SKIDMORE, 1982: 300) 
 

Não se pode negar que no que tange à luta pela questão agrária no Brasil, a Igreja tem 

sido uma importante aliada. A mesma passou a atuar de forma mais consistente a partir da 

publicação do documento Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma rural, elaborado por 

Dom Inocêncio Engelke, em setembro de 1950, quando o mesmo era responsável pela 

diocese de Campanha-MG. Esta carta pastoral dizia que a Igreja não poderia correr o risco 

de, como aconteceu com o operariado, perder os camponeses. Nela se descrevia a dura 

realidade enfrentada pelo homem do campo e alertava para a necessidade de a Igreja assumir 

o protagonismo na luta para mudar tal situação. Caso a Igreja não aceitasse esse desafio, 

segundo Dom Inocêncio, o comunismo se apropriaria também da política camponesa. Não 

podemos esquecer que no pré-64 o clero se incomodava bastante com a forte presença no 

nordeste brasileiro das Ligas Camponesas lideradas por Francisco Julião, que tiveram origem 

no engenho Galileia situado no munícipio de Vitória de Santo Antão, no Estado de 

Pernambuco, e com as possíveis influências da Revolução Cubana, fatores esses que levaram 

a Igreja a se organizar para consegui o controle das organizações camponesas. Assim, em 

1961, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convocou uma reunião 

extraordinária a fim de debater a questão da Reforma Agrária, o resultado foi a convocação 

da JAC e da Liga Agrária Católica (LAC) para um maior engajamento em relação aos 

problemas enfrentados pelo homem do campo e ainda na luta pela formação e tomada de 

sindicatos rurais, inclusive utilizando espaços nas emissoras de rádios católicas para a 

divulgação de suas ações. 

Voltando à JAC de São Miguel das Matas veremos que a mesma, sob a liderança de 

Monsenhor Gilberto, buscou constantemente a aproximação sugerida pela CNBB. 

Analisando as ações do movimento veremos que estava bastante presente a preocupação 

com o trabalhador rural e que mesmo antes da orientação do órgão máximo da Igreja no 

Brasil já existiam iniciativas em torno desta questão. Um exemplo bem claro disso era a 

realização da Festa do Agricultor, um momento no qual não apenas se celebrava as 

conquistas dos camponeses, mas também se aproveitava a oportunidade para ampliar a 

conscientização dos mesmos, analisemos o teor de um dos convites para a supracitada festa: 
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CONVITE PARA A FESTA DO AGRICULTOR EM SÃO MIGUEL DAS 
MATAS 
“Por um mundo mais agrário mais humano e mais cristão”. 
LAVRADOR 
 Mesmo no isolamento do campo, você não trabalha sozinho, tem ao seu 
lado o Grande Agricultor, Deus. Ele é quem lhe tem ajudado tanto enviando-lhe 
o sol e a chuva e dando-lhes forças físicas. 
 Deus é um senhor diferente. Não recebe mais concede benefícios aos seus 
mineiros. 
 Seja agradecido ao Grande Agricultor, unindo-se aos demais lavradores 
desse Município que se reunirão, a 15 de Maio do ano em curso, em José 
Marcelino, quando de mãos postas, voltadas para os céus, cantarão o seu hino de 
ação de graças pelos inúmeros benefícios recebidos dos céus. 
 Observe que o melhor modo de celebrar a festa do Agricultor, é fazendo 
nesse dia a sua Páscoa. 
 Medite um pouco, compreenda o nobre alcance do movimento e marche, 
no dia 15 de Maio, em direção a José Marcelino e à mesa da comunhão com alguns 
companheiros. 
 LAVRADOR, VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA ESTA FESTA 
QUE É SUA. 
J.A.CSão Miguel das Matas – 19584 
 

Ao falar que “Deus é um senhor diferente. Não recebe mais concede benefícios aos 

seus mineiros”, notamos que o convite faz uma clara referência à exploração dos fazendeiros 

miguelenses aos trabalhadores que atuavam em suas terras. Também fica clara novamente a 

utilização do método ver, julgar e agir e de alguns dos princípios básicos da TL, pois se trata 

mais uma vez da ligação entre fé e vida, segundo Boff “[...] a teologia da libertação é feita a 

partir deste lugar social: junto com os pobres, assumindo sua causa e partilhando suas lutas.” 

(BOFF, 1986: 38), ou seja, tratava-se de assumir a opção preferencial pelos pobres, opção 

claramente feita por Monsenhor Gilberto e pela JAC. Otaciano Barbosa de Moura lembra 

que: 
 

O Pe. Gilberto pregava dentro do Evangelho. Organizou grupo de catequistas e 
zeladores. Organizou também a festa do agricultor, que começou em “Ponto de 
Serra”, interior de São Miguel. Ele, o padre, orientava a JAC e os zeladores 
tocavam para frente. Esta festa servia para orientar o povo na produção: como se 
trabalhava e o que precisava mudar para render mais. No começo, não se falava 
no sofrimento dos agricultores. Isto só veio depois, o que animou mais a festa. A 
participação na festa ajudou a clarear a consciência. De 1950 a 60 eu ajudava a 
preparar a festa, na catequese, na celebração da Missa. A festa era organizada por 
setor e cada setor trazia um produto: milho, laranja, mandioca... cada região tinha 
um dirigente responsável. O movimento foi crescendo. (MOURA, 2007)5 

 
 A opção preferencial pelos pobres foi tema do Concílio Vaticano II (1962-1965) e 

das Conferências Gerais do Episcopado Latino Americano realizadas em Medellín 

(Colômbia 1968) e Puebla (México 1979). No entanto notamos que mesmo antes de uma 

posição oficial da Igreja Católica, setores como a JAC e lideranças como Monsenhor Gilberto 

																																																													
4 Convite para a festa do agricultor em São Miguel das Matas no ano de 1958 
5 Entrevista concedida em 2007 a Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Arquivo pessoal de Padre Cristóvão. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

 

144	
	

já buscavam essa inclinação para a causa dos mais pobres. Também não podemos esquecer 

que as alas conservadoras da instituição nunca aceitaram essa orientação pastoral. O que nos 

remete às lutas internas dos mais diversos micro-organismos católicos no que tange a relação 

com o golpe de 1964 e seu posterior regime de exceção. Conforme lembra Skidmore: 

 
A Igreja transformou-se em outro importante campo de batalha. Muitos bispos 
abandonaram sua posição entusiasticamente pró-governo militar, adotando uma 
conduta mais crítica. Dom Hélder Câmara, bispo de Olinda e Recife, surgiu como 
líder dos “progressistas”, que atacavam as políticas do governo, as quais, para eles, 
reforçavam ou aprofundavam as injustiças sociais existentes. Em 1968, a Igreja 
foi apanhada nas mesmas correntes que estavam radicalizando os estudantes 
universitários e os trabalhadores das indústrias. (SKIDMORE, 1998: 159) 
 

Referindo-se ao mesmo período o historiador Adriano Codato lembra que: 
 

Incidentalmente acentua-se a tendência ao afastamento progressivo de setores 
importantes da Igreja em relação ao “regime militar” à medida que a luta 
oposicionista passa a encontrar respaldo na cúpula católica, especialmente na 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. (CODATO, 2004: 21) 

 
 Portanto, ao tratar do 1º de abril de 1964 no Brasil o historiador precisa considerar 

as diferentes visões e atuações de instituições importantes como é o caso da Igreja Católica. 

Se é verdade que muitos católicos apoiaram a intervenção militar e viram nela uma 

importante aliada no combate ao que taxavam de comunismo, também não é mentira que 

outros fiéis da mesma religião nunca aceitaram o golpe. Monsenhor Gilberto e a JAC se 

encontram nesse segundo bloco e por esse e outros motivos receberam a alcunha de 

comunistas, opinião reforçada por sua relação com o sindicalismo rural, assunto ao qual nos 

deteremos daqui pra frente. 

 
É hora de agir: a luta em torno do sindicato rural de São Miguel das Matas  
 
 Como vimos, uma das missões propostas pela CNBB à JAC era o comprometimento 

em torno do sindicalismo rural. Liderada por Pe. Gilberto a JAC miguelense não se fez de 

rogada e resolveu aceitar tal desafio, mas, como esses católicos se organizaram para a 

formação do sindicato rural? Como eram vistos pelos conservadores da própria Igreja? E 

quais as consequências dessa atitude? Baseados nessas problemáticas procuraremos a partir 

daqui responder a questão central de nosso trabalho que é entender quais as contribuições 

de Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio na formação do sindicato rural de São Miguel das 

Matas. 

 A situação social do homem do campo em São Miguel, assim como em todos os 

cantos do Brasil, não era das mais tranquilas, pelo contrário o que se observa é que o 
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camponês convivia com a exclusão e com a exploração, segundo Manoel Acúrcio um dos 

paroquianos de Monsenhor Gilberto: 
 
Nesta época, o povo não vivia, vegetava. Havia muitos fazendeiros. As famílias 
trabalhavam de meia e de arrendamento. O lucro era muito baixo e a maioria 
trabalhava com fome. A moradia era pior possível; as casas eram cobertas de palha 
e feitas de taipa. Outro fator que piorava as coisas era a falta de transporte. 
Estrada, não existia [...]. A falta de terra própria marcava a situação da maioria. 
Em consequência, a gente saía para trabalhar nas terras dos outros e ganhava 
quase nada. Aos 17 anos, eu trabalhava 12 horas por dia para ganhar Cr$500 réis, 
sem direito a uma laranja. Ganhava menos que meu pai, porque era de menor. 
Com esse dinheiro que ganhava, eu comprava 100 gramas de carne, meio litro de 
farinha, uma cebola e acabava o dinheiro. À noite, ia para o rio pegar alguns 
peixes... Ao voltar do rio, com a roupa molhada, já cansado e abatido pelo 
sacrifício do dia e sem ter roupa para trocar, deitava e acabava dormindo com a 
roupa molhada que enxugava com o calor do corpo. Até esse tempo eu sofria sem 
saber por que sofria. Eu passei a sofrer mesmo, foi quando descobri que era 
explorado. Tomei consciência da realidade e comecei a mudar. (FIGUÊREDO, 
2007)6 
 

Companheiro de seu Manoel Acúrcio, Otaciano Moura Barbosa afirma que: 
 
Quem tinha unha maior, subia na parede. Os que tinham, se achavam mais 
importantes e faziam dos pequenos seus escravos. Exemplo: numa fazenda onde 
eu morava, o patrão só emprestava cinco litros de farinha, se a gente pudesse 
pagar dois ou três dias depois. Eles não tinham interesse em ajudar o meeiro ou 
o rendeiro. Meu companheiro ficou prejudicado, quando uma parede caiu por 
cima dele e o patrão não deu importância. Eram os pobres que ajudavam este 
companheiro. Eu pensava assim: “De um pão a gente tira um pedaço”. Não 
ajudava ninguém com interesse de ter lucro. 
Havia grande dificuldade para o transporte, saúde e escola. Um fazendeiro de café 
me disse: “Em lugar de botar filho na escola, bote para apanhar café, que dá mais 
resultado”. (MOURA, 2007) 

 
 Foi nesse contexto que Monsenhor Gilberto chegou à paróquia de São Miguel das 

Matas. No entanto sua presença trouxe um novo aliado na luta por atenuar tal situação, por 

meio da JAC e das demais ações sociais da paróquia o sacerdote fez opção preferencial pelos 

pobres e buscou meios para auxiliá-los na busca por seus direitos. Dom Hélder Pessoa 

Câmara lembra que “Quem vive em áreas onde milhões de criaturas humanas vivem de modo 

subumano, praticamente em condições de escravidão, se não tiver surdez de alma, ouvirá o 

clamor dos oprimidos. E o clamor dos oprimidos é a voz de Deus pessoal” (CÂMARA, 

1985: 29). Podemos dizer que Monsenhor Gilberto não sofria da surdez citada pelo falecido 

arcebispo de Recife-PE, afinal foi ele o grande incentivador da ação de mobilização e 

conscientização dos trabalhadores rurais de São Miguel. Manoel Francisco dos Santos 

resume assim a atuação do reverendo na ação sindical: 
 
O que fazia era dá aquele apoio, que aquilo era bom, que a gente podia continuar, 
porque ali era em benefício dos trabalhadores, que aquilo ali era para o trabalhador 

																																																													
6 Entrevista concedida em 2007 a Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Arquivo pessoal de Padre Cristóvão. 
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ser esclarecido dos seus direitos... Então ele incentivava nessa forma, pra poder a 
gente ter mais força e lutar em benefício do povo, era isso que ele fazia. 
(SANTOS, 2015)7 
 

Já Manoel Acúrcio alerta para o fato de que: 
 
[...]Para que fosse fundado o sindicato, nós, antes, fizemos um trabalho de 
conscientização. Com esse trabalho, os patrões se revoltaram e expulsaram os 
trabalhadores das fazendas. Aí então, o sindicato convocou uma reunião com os 
fazendeiros, através do advogado. Os fazendeiros acusaram o sindicato de 
comunista. Ademário jogou o povo contra os patrões. Este problema levou algum 
tempo para se resolver. Resultado final: os trabalhadores saíram vitoriosos em 
alguns pontos, em outros não. Mas já foi um bom começo. 
É bom lembrar, que tudo que era feito tinha o apoio e a cobertura do Pe. Gilberto 
Vaz Sampaio, homem de coragem, que não se acovardou mediante as ameaças. 
Nunca, em momento algum, deixou os trabalhadores sozinhos. (MOURA, 2007) 
 

 O sindicato rural de São Miguel das Matas foi fundado em 1963 graças à articulação 

da JAC, do Movimento de Educação de Base (MEB) e de outras pastorais ligadas à paróquia 

situada no munícipio e como disse o ex-sindicalista Otaciano a colaboração de Monsenhor 

Gilberto constituiu-se em instrumento valioso no processo. Os militantes católicos 

organizavam reuniões no campo e na sede do munícipio com o propósito de mobilizar os 

trabalhadores para se organizarem e nada fugia ao olhar atento do pároco. No entanto essa 

ação não era bem aceita por lideranças políticas e mesmo por alguns católicos do munícipio. 

A consequência dessa ação foi uma ampla perseguição dos setores conservadores à 

Monsenhor Gilberto e seus companheiros que culminou com a prisão de três sindicalistas e 

a quase prisão do padre dias após o golpe civil militar de 1964. Segundo Skidmore: 
A Revolução de 1964 prometeu mudar o sistema de formulação da política 
econômica. O primeiro Ato Institucional fortaleceu o poder do presidente às 
custas do Congresso. Em nenhuma outra área estava o novo governo mais 
ansioso para demonstrar seus poderes do que na da política trabalhista. O governo 
Castelo Branco estava firmemente determinado a assumir o controle dos salários. 
E começou com uma vassourada nos líderes sindicais. (SKIDMORE, 1998: 80) 
 

 No dia 06 de abril de 1964 os militares chegaram a São Miguel das Matas com o 

intuito de prender Monsenhor Gilberto por subversão e associação ao comunismo. 

Manezinho diz que: 

 
[...] o problema do Padre Gilberto, ele sempre foi um Monsenhor que lutava em 
benefício dos trabalhadores, porque ele foi muito perseguido também, ele foi 
perseguido. [...] Porque quando ele falava as verdades ou, aliás, dava apoio ao 
pessoal, aqueles homens grandes não gostavam, né isso? Não gostava, e aí 
começou a falar dele, lutar com ele... foi tanto que o Padre Gilberto, na hora que 
a gente foi preso, foram pra buscar o padre lá em São Miguel, foi buscar preso 
também, os fazendeiro e a polícia foram prender, não prendeu porque Ademário 
Vilas Boas, ele não deixou o padre vim preso [...]. E polícia e fazendeiro, tudo 
isso, foram buscar, mas, não deixou e depois da revolução ele ficou em São 
Miguel, mas, sempre perseguido [...]. (SANTOS, 2015) 

																																																													
7 Entrevista concedida no dia 23 de janeiro de 2015, em Santo Antônio de Jesus-BA. 
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O próprio Ademário Vilas Boas conta como ajudou padre Gilberto a se livrar da 

prisão, segundo o ex. governante: 

 
Eu servi o exército e tinha ligação com o pessoal do exército. Acontece que 
quando teve aquele movimento aí, coisa e tal, aí disseram que o padre Gilberto 
era comunista [...], terceiro dia chega um oficial do exército aqui pra levar o padre 
Gilberto preso porque era comunista. Vieram levar padre Gilberto, Otaciano e 
Acúrcio [...]. Aí quando o camarada chegou aí era meu conhecido, aí eu fui lá, 
quando eu cheguei Ludovico, que era oficial em Santo Antônio de Jesus, ele disse 
“Vilas Boas”, que era meu nome de guerra, “Vilas Boas você pra mim é ponto 
alto aqui o que você acha aqui do padre Gilberto?” eu disse “padre Gilberto é 
uma pessoa direita boa, e coisa e tal, e não tem nada de comunismo”, “mas o 
padre Gilberto não colabora aí com negócio de sindicato?”, eu disse a ele 
“colabora com negócio de sindicato, como eu colaboro, todo mundo colabora, 
agora ele colabora pra servir o povo, não como comunista, padre Gilberto não é 
comunista não.”, “Ah mais a ordem que eu tenho aqui é levar padre Gilberto, 
levar Acúrcio e levar Otaciano, levar três aqui, a ordem que eu tenho do exército 
é pra levar três.” Eu disse “padre Gilberto não tem necessidade de ser preso, 
nunca foi comunista, não tem nada com comunismo, agora Acúrcio e Otaciano, 
esses dois fazem um movimento de esquerda aqui. [...] esses dois eu não sei, agora 
padre Gilberto eu inclusive não consinto que seja preso.” Aí o camarada do 
exército disse “mas a ordem que eu tenho é pra levar padre Gilberto, Otaciano e 
Acúrcio” eu disse “olha padre Gilberto não, padre Gilberto não pode ir porque 
padre Gilberto não é comunista”, defendi, padre Gilberto não foi preso não, mas 
o Acúrcio e o Otaciano foram presos. (BOAS, 2014)8 
 

Para seu Italino, porém, a atuação de Ademário Vilas Boas, não passou de marketing 

político, pois ele também lembra que houve uma movimentação de populares tentando 

impedir a prisão de Pe. Gilberto: 
 
[...] o padre Gilberto era um homem de tanto prestígio em São Miguel das Matas 
que houve a concentração ali na porta da Igreja para que o padre não fosse preso 
[...] quando Ademário viu tanta gente, era mais conveniente Ademário chegar pro 
povo “eu assumo” e chegou pro comandante que veio buscar o pessoal aqui e 
dizer “eu assumo qualquer responsabilidade pelo padre”, era mais conveniente, 
era realmente um grande ato político pra ele. Eram dois homens que tinham os 
maiores prestígios em São Miguel das Matas, Ademário Vilas Boas como chefe 
político e Gilberto Vaz Sampaio. (SANTOS, 2015)9 
 

 É interessante percebermos aqui essa importante batalha de memórias com a qual o 

historiador constantemente se depara quando se propõe a utilizar o método da história oral 

em seus trabalhos. Ademário Vilas Boas e Monsenhor Gilberto eram as lideranças mais 

importantes do munícipio, o primeiro era o grande líder político e o segundo o líder religioso. 

Também é importante salientar que incialmente o apoio da Igreja possibilitou a ascensão 

política de Ademário que na visão de seu Manoel Acúrcio “[...] no decorrer dos tempos, 

tornou-se um verdadeiro carrasco e perseguidor da Igreja e dos Padres.” (FIGUÊREDO, 

																																																													
8Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KiTSTZxtm8E>. Acesso em agosto de 2015, grifo 
nosso. 
9 Entrevista concedida no dia 03 de março de 2015, em São Miguel das Matas. 
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2007). A perseguição a líderes religiosos não era um privilégio de São Miguel das Matas no 

período ditatorial. Foi assim com os religiosos dominicanos, como Frei Tito, com Dom 

Hélder Câmara, em Pernambuco, Dom Pedro Casaldáliga, em São Félix do Araguaia-MT, 

Dom Paulo Evaristo Arns, em São Paulo, Padre Renzo Rossi, na Bahia, e alguns seguidores 

destes, todos amplamente vigiados pela repressão. 

Na memória de Monsenhor Gilberto ficaram as marcas, não das torturas físicas, pois 

estas ele não sofreu, mas do fato de ser apontado como comunista e mais ainda por ver 

alguns de seus paroquianos caírem nas malhas da repressão. Segundo material disponível no 

memorial criado em sua homenagem: 
 
O Mons. Gilberto viveu na própria pele a sensação de ser perseguido e de ser 
visto e apontado como comunista. Se a época não deixou marcas no corpo, o 
mesmo não pode ser dito com relação ao coração do Mons. Gilberto: 
profundamente marcado pelas injustiças cometidas contra ele e contra seus 
paroquianos. (DIOCESE DE AMARGOSA)10 
 

Dentre os paroquianos de Monsenhor Gilberto três foram presos pelos militares: 

Otaciano Barbosa de Moura, Manoel Acúrcio Figuerêdo e Manoel Francisco dos Santos, 

sendo que o primeiro foi o que mais sofreu com a repressão. Monsenhor Gilberto ao ver 

Otaciano e os outros dois paroquianos serem presos pediu que o prendesse e libertasse os 

sindicalistas visto que esses eram pais de família e precisam sustentar seus filhos e esposas. 

Revisitando o material em que concede entrevista à diocese de Amargosa veremos que: 
 
Ao falar sobre as perseguições sofridas durante a Ditadura Militar de 64, Mons. 
Gilberto fica visivelmente emocionado e, por um instante, diz preferir não falar 
desse assunto, pois ainda dói muito relembrar, mas diz também ser um dever falar 
para as novas gerações. (DIOCESE DE AMARGOSA) 
 

Com a manutenção das perseguições políticas à Monsenhor Gilberto Dom Alair, 

então bispo da diocese de Amargosa, optou por transferi-lo para o munícipio vizinho de 

Santo Antônio de Jesus e de lá mudou-se para Varzedo, outra cidade próxima a São Miguel, 

onde permaneceu até o dia de seu falecimento. No entanto, se para muitos trabalhadores 

rurais, ainda hoje, o sacerdote pode ser apontado quase que como um santo, para os 

conservadores, mesmo católicos, Monsenhor Gilberto não passava de um comunista. Dom 

Hélder lembra que: 

 
Quem se limita a pedir aos poderosos ajuda para dar aos pobres; quem chega 
mesmo a ajudar os pobres em um começo de promoção humana, mas sem a 
“imprudência” e a “audácia” de falar em direitos e de ensinar a exigir justiça, é 
admirável e santo. Quem opta pela justiça e pela mudança das estruturas que 
escravizam, no mundo de hoje, milhões de filhos de Deus, prepara-se para ver o 

																																																													
10Documento da Diocese de Amargosa contendo entrevista com Monsenhor Gilberto, cedido pela paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição em Varzedo-Ba. 
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próprio pensamento distorcido; para ser vítima de difamação e de calúnias; para 
perder prestígio junto aos governos e poderosos e, quem sabe, ser preso, 
torturado ou até eliminado. (CÂMARA, 1985: 70-71) 
 

A postura de Monsenhor Gilberto incomodou os grandes proprietários de terras de 

São Miguel das Matas. Acostumados com a presença de sacerdotes que se curvavam aos seus 

prestígios e poder econômico, eles agora se viam ameaçados por um padre que resolvera 

tomar outro caminho, o da opção preferencial pelos pobres. No entanto, como vimos, essa 

opção não se deu apenas por meio do assistencialismo e da oração, mas por meio de uma 

nova forma de caridade postulada pela TL, Gutiérrez lembra que: 
 
A caridade é hoje uma ‘caridade política’, segundo a expressão de Pio XII. Com 
efeito, dar de comer ou de beber é em nossos dias um ato político: significa a 
transformação de uma sociedade estruturada em benefício dos poucos que se 
apropriam da mais-valia do trabalho dos demais. Transformação que deve, 
portanto ir até a mudança radical do embasamento dessa sociedade: a propriedade 
privada dos meios de produção. (GUTIÉRREZ, 1985: 171) 
 

Ao falar sobre a ditadura civil militar Monsenhor Gilberto diz que “Cada época tem 

sua história. Aquela foi uma história negra não só para São Miguel, mas para o Brasil.” 

(SAMPAIO)11. Ainda assim, o mesmo não se acovardou e também graças a isso o sindicato 

rural de São Miguel das Matas transformou-se nesse instrumento capaz de produzir a 

caridade da qual nos fala Gutiérrez na citação acima. 

 
Conclusão 
 

A história de nosso personagem traz deveras semelhanças à de Dom Pedro 

Casaldáliga em São Félix do Araguaia-MT. O bispo poeta visto como santo por muitos 

seguidores da TL e comunista por muitos conservadores, assumiu a causa dos excluídos, 

sobretudo índios e camponeses, atraindo o ódio da classe dominante, ele próprio afirma que: 

 
Este se colocar na pele do outro e partilhar seu sofrimento e o amor é seguir uma 
das atitudes mais características de Jesus: a misericórdia. O pior que pode 
acontecer é perder essa sensibilidade que faz você estar do lado dos que lutam e 
sofrem. Ademais, esta sensibilidade, quando a comunicamos, nos obriga a dar ‘má 
consciência’ às pessoas [...] _Esta sensibilidade nos obriga a não ver somente os 
efeitos, mas também as causas. (ESBRIBANO, 2000: 146) 

 
Nosso personagem também buscou se colocar na pele do homem do campo, 

explorado e humilhado pelos patrões, o resultado de sua ação foi a formação do sindicato 

rural de São Miguel das Matas e mais tarde a perseguição política que por pouco não o levou 

ao cárcere e à tortura. Dentre as muitas histórias relacionadas à ditadura brasileira a de 

																																																													
11 Documento da Diocese de Amargosa contendo entrevista com Monsenhor Gilberto, cedido pela paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição em Varzedo-Ba. 
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Monsenhor Gilberto se faz pertinente num contexto em que a historiografia do período 

busca avançar para o interior do Brasil superando assim a polarização sul-sudeste no que 

tange as pesquisas sobre o golpe.  

A relação de Pe. Gilberto com a JAC e a TL nos faz perceber de onde vieram as 

influências mais significativas no seu sacerdócio. Através da JAC aprofundou a realidade 

cruel em que os pobres do campo se encontravam e na TL encontrou fundamentos 

teológicos e políticos para, através do método ver, julgar e agir, convencer os trabalhadores 

a se organizarem e consequentemente se sindicalizarem.  

 Assim, nas falas de seus colegas sacerdotes, nas memórias de seus fiéis e nos 

documentos que nossa pesquisa foi capaz de colher é possível afirmar que Monsenhor 

Gilberto fez opção preferencial pelos pobres e em especial pelo trabalhador rural. 
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“Somente restava à polícia adotar medida enérgica”: a greve de operários da Usina de São 
Carlos em S. Amaro, e a repressão policial na imprensa baiana, 1949  
 

Mariely Rosário dos Santos1 

 

Esse trabalho tem como objeto de estudo a greve de trabalhadores de 1949, na Usina de 

São Carlos, localizada na cidade de Santo Amaro, Bahia. Esses trabalhadores integram um grupo 

mais amplo de operários que no período após a Segunda Guerra Mundial, no Governo Dutra e 

Mangabeira, sentindo as dificuldades financeiras e a falta de efetividade dos direitos trabalhistas 

utilizaram a greve como um dos instrumentos para suas reivindicações. 

 A greve em questão se finda em frente à delegacia, com um balanço de dois trabalhadores 

mortos e outros feridos enquanto pediam a soltura de companheiros também envolvidos com o 

movimento paredista que foram detidos pela polícia local. Um dos principais argumentos utilizados 

pelas autoridades policiais para legitimar a repressão foi de que o movimento significou uma afronta 

à ordem e que foi claramente arquitetada e direcionada por elementos comunistas. Observando 

algumas notícias produzidas por jornais baianos, percebe-se que o discurso das autoridades foi 

reproduzido pelos meios de comunicação.  

A partir de uma análise dos jornais: O Diário de Notícias, o Jornal A Tarde e O Estado da 

Bahia, busca-se compreender quais foram os discursos, as omissões e o posicionamento dos jornais 

no acompanhamento da greve até seu desfecho. 

 A imprensa tradicional mesmo tentando assumir uma postura de neutralidade diante dos 

acontecimentos tem uma subjetividade que demonstra o seu lugar de fala. No caso das notícias 

sobre o desfecho da greve na usina São Carlos, obviamente que esse lugar não era dos trabalhadores 

que nem se quer tiveram espaço para exprimir a sua versão sobre o ocorrido.  

No dia 26 de janeiro de 1949, ou seja, um dia após o fim da greve, o jornal Diário de notícias 

publicou a seguinte nota:  
 
A polícia fez ver que naquela forma não ficava bem, viessem de outras maneiras. 
Entretanto, industriados por elementos subversivos, o grupo invadiu o quartel, travando 
então renhida luta, do que resultou ferimentos a nove operários, que invadiram um 
próprio público estadual, numa demonstração de força e achincalhe às autoridades 
constituídas. Ante tal atitude dos operários, insuflados por elementos comunistas, 
somente restava à polícia adotar uma medida enérgica, reagindo a maneira pela qual os 
trabalhadores procuravam obter a liberdade de três companheiros  
(Jornal Diário de notícias, 26-01-1949, p. 3-2- Biblioteca Pública do Estado da Bahia) 
 

																																																													
1Graduanda do curso de licenciatura e bacharelado em história pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: 
Marielyrosário@hotmail.com.br 
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O trecho da notícia acima traduz, com propriedade, como a grande imprensa quis retratar 

a greve de trabalhadores da Usina São Carlos. Consultando sempre os “homens da lei”, os seus 

interlocutores precisavam saber que as leis precisam ser respeitadas e que se algum trabalhador 

precisar manifestar uma questão a que ache que tenha direito, tem que fazer isso nos meios legais 

e não se opondo a ordem. 

As motivações que levaram os trabalhadores da usina a greve, não se fez presente nem se 

quer numa pequena nota antes do seu desfecho no dia 25 de janeiro. Já o seu término sangrento, 

porém, não podia passar despercebido, principalmente pela sua repercussão.  

Santo Amaro não é uma cidade tão distante de Salvador. Imagina-se que logo as notícias 

de uma agitação como essa, numa cidade pequena do Recôncavo, iam chegando a capital baiana. 

Diante disso não dava para não trazer para o espaço do jornal tais acontecimentos, porque os seus 

leitores deveriam ficar “bem informados” e não simplesmente com notícias soltas acerca do 

ocorrido. 

Imagine se trabalhadores da capital baiana a partir desses burburinhos entendessem mal a 

ação de tão honestos homens da lei? E, além disso, a população precisou entender que a ação dos 

que buscaram manter a ordem tiveram tais consequências devido à ação de comunistas no meio 

desses trabalhadores. E que eram esses os culpados pelos mortos e feridos. 

Para além disso, no final das contas, as pessoas precisavam saber que estava tudo bem e 

que graças a ação das autoridades os acontecimentos dessa natureza não tinham força.  
 

Desmentido os rumores de novos acontecimentos- continuam detidos os 
insufladores reconhecidamente comunistas 
Ainda repercute nesta capital, os acontecimentos de ante-ontem, na cidade de Santo 
Amaro, onde elementos comunistas, infiltraram-se entre os trabalhadores da Usina de 
São Carlos, promovendo distúrbios, resultando num fato doloroso. Em nossa edição de 
ontem, noticiamos detalhadamente os acontecimentos, que culminaram com a troca de 
tiros entre os operários grevistas e a força policial, quando a cadeia pública foi invadida 
por cerca de duzentos homens, alguns armados, conforme ficou apurado, nas declarações 
de pessoas que testemunharam as ocorrências. 
(Jornal O Diário de Notícias, 27 de Jan. de 1949, p.3 -Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia) 
 

A própria manchete já abre caminhos para imaginar o quanto esse acontecimento estava na pauta 

das conversas entre os moradores da capital baiana. Segundo o jornal, estavam se espalhando 

boatos. Por isso é bem provável que os acontecimentos na Usina São Carlos tiveram realmente 

uma grande repercussão entre os soteropolitanos, mas não se sabe o que falavam as pessoas de tal 

fato. Os jornais trataram de dar a sua versão. Infiltrações, trocas de tiros, cadeia invadida e 

declaração dos que “testemunharam” o ocorrido.   
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As notícias nos três diferentes jornais seguem o mesmo enredo. Primeiro o ocorrido, as 

explicações para que houvesse tal acontecimento, as consequências para os trabalhadores, às 

providências que as autoridades tomaram e o retorno de Santo Amaro a total normalidade. 

Em meio a 200 trabalhadores que participaram do embate e os outros grevistas que não 

participaram diretamente, parece que para a grande imprensa nenhum deles estavam habilitados a 

falar a respeito. Por isso os nomes que aparecem nos jornais falando sobre assunto é do delegado 

de polícia Américo Ventura que ordenou a ação contra os trabalhadores, o prefeito de Santo Amaro 

Osvaldo Dias e o delegado especial enviado a Santo Amaro para “manter” a ordem, Sr. Adelino 

Carvalho. 

 Todos os jornais fizeram questão de deixar claro quem foram os cabeças de tal 

movimentação em Santo Amaro. Os comunistas se tornaram os alvos da imprensa e os culpados 

pelo ocorrido. No discurso da imprensa se estes não estivessem infiltrados entre os trabalhadores 

as coisas não chegariam a tal ponto.  

A reivindicação desses trabalhadores aparece como um elemento sem tanta importância 

para que eles tenham tomado tal atitude. Na verdade, se fala da reivindicação dos trabalhadores 

para mostrar as armas que os comunistas utilizaram para convencê-los a chegar nesse ponto. O 

acontecimento de Santo Amaro foi explorado pelos jornais como mais uma das perturbações 

comunistas contra a ordem. 

 
Os acontecimentos desenrolados, ontem, em Santo Amaro, demonstram muito bem a 
quanto vai a ação dos comunistas para perturbar a ordem pública e levar os trabalhadores 
a situações de desespero. 
Há mais de um ano que denunciamos as atividades dos agentes de Stalin, sediados neste 
estado, junto aos trabalhadores das usinas de açúcar e graças a ação eficiente das 
autoridades trabalhistas e estaduais, pode se abortar todo um plano criminoso que seria 
levado a efeito. Infelizmente, os agentes vermelhos prosseguiram nas suas criminosas 
atividades, obedecendo as ordens de seus chefes, e o resultado foram os lamentáveis 
acontecimentos de Santo Amaro. 
Não somente os comunistas levaram trabalhadores de uma usina a uma greve, sob o 
pretexto de reivindicações que se justas, poderiam obter seus resultados por intermédio 
dos tramites legais. Mas também a prática de desordens, como a invasão da cidade, para 
ocupar a cadeia pública. Como se vê um plano amadurecido pela ação lenta e eficaz de 
agentes comunistas que ali poderiam trabalhar conscientemente, sem maiores limitações 
a sua nefasta ação. 
(Jornal O Estado da Bahia, 26 de jan. de 1949, p.2. -Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia). 

 
Nesse trecho da notícia do jornal O Estado da Bahia, a ação dos comunistas dentro dessa 

greve parece uma ação maquinada por forças até mesmo fora do alcance nacional, que seguindo 

ordens de seus chefes levaram os trabalhadores a praticar desordens.  
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Um dos argumentos principais desse trecho da notícia é que sendo as reivindicações dos 

trabalhadores um elemento de importância para eles, porque eles não teriam levado isso aos 

trâmites legais? 2. Argumento usado na tentativa de desqualificar qualquer ação que não fosse por 

meio legal, deixando as reivindicações dos trabalhadores restritas a ação da justiça trabalhista, que 

decidiria ser justa ou não tal causa. 

Outra questão presente nessa notícia, que aparece também nos outros dois jornais, é a 

“caça” aos comunistas. O jornal deixa claro que já vinha denunciando as atividades dos agentes de 

Stalin, que estariam a mais de um ano agindo entre os trabalhadores das usinas. Ou seja, um dos 

compromissos do jornal também era fazer uma campanha anticomunista acirrada e levar aos seus 

interlocutores as informações sobre os males do comunismo. 

Dando continuidade na mesma notícia, é possível discutir ainda outros aspectos, como a 

ação dos comunistas vista como uma ameaça à democracia.  
 

Democracia não é suicídio, não é cruzar os braços ante os algozes do regime. E sobretudo 
do garantir das liberdades constitucionais contra os inimigos de um sistema político que 
reconquistamos arduamente. Não deixemos que os agentes de Moscou conduzam massas 
de trabalhadores- trabalhadores na sua totalidade cristãos e democratas- a situações 
extremas, usando as manhas e velhacarias tão da tática bolchevista. 
(Jornal O Estado da Bahia, 26 de Jan. de 1949, p.2. -Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia). 

 
Várias são as armas utilizadas pelo jornal para persuadir os leitores acerca dos riscos da presença 

de comunistas, inclusive perder de vista algo tão caro que é a democracia.  

 Uma outra questão é que o jornal traça uma diferença entre os trabalhadores e os 

comunistas. Os trabalhadores são cristãos democráticos, vulneráveis e vítimas que se deixam 

confundir. Uma massa que apenas foi conduzida, cujo o problema foi ter se deixado levar. Já os 

comunistas são agentes bem capacitados na sua função de persuadir.  

 Essa noção dos comunistas como os agentes que levam os trabalhadores, em momentos 

de fragilidade, a cometer tais erros, foi bastante explorado nas notícias sobre a greve.  Rodrigo Pato 

Sá Mota em seu livro “Em Guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil/1917-

1964 (MOTA, 2002), demonstra como foi possível à criação de um imaginário anticomunista que 

ganhou espaço em diversos setores da sociedade brasileira.  

As igrejas, os jornais, os discursos políticos, foram espaços de demonização dos 

comunistas, considerados como um desafio à moralidade, já que, segundo esses, os comunistas 

destruíam os valores que constituíam a família brasileira.  

																																																													
2 Sobre isso Fernando Teixeira da Silva em seu texto “Trabalhadores no tribunal”( SILVA, 2016), mostra como a lei 
se tornou um instrumento regulador das relações trabalhistas e como a greve passou a ser um instrumento cada vez 
mais abominado.	
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Segundo Mota muito do que se constituiu sobre os comunistas se intensificou com o 

movimento de 1935, a Intentona Comunista. O autor demonstra como foi criado um enredo 

mitificado sobre o ocorrido que ajudou a provocar uma mobilização social contra o comunismo 

(MOTA, 2002. p. 76) 

Outra questão que ele mostra em seu trabalho e que também está presente em algumas das 

notícias estudadas sobre o ocorrido em Santo Amaro, é a ligação entre o movimento comunista e 

a ação de estrangeiros. O medo dos inimigos externos que colocavam em risco a nação (MOTA, 

2002. p. 55).  

 Segundo notícia do jornal “Diário de notícias”, esses trabalhadores, tanto os que foram 

detidos na manhã antes da ida a delegacia quanto os que foram protestar, estavam armados e 

ameaçaram os soldados ali presentes. Difícil acreditar que esses 200 trabalhadores estivessem 

armados de tal forma que os soldados se sentiram ameaçados e por isso reagiram, e mais difícil 

ainda é acreditar na versão do delegado de polícia Américo Ventura que afirmou que os 

trabalhadores foram à delegacia de polícia prontos para massacrar os militares. 
 
A nossa reportagem conseguiu uma ligação telefônica com o tenente Américo Ventura, 
ontem à noite, tendo aquela autoridade nos declarado que cerca de 200 trabalhadores da 
referida usina, numa demonstração de força, insuflados por elementos comunistas, 
invadiram as 16 horas e 30 minutos a delegacia e cadeia pública com o objetivo de 
massacrar os soldados de destacamento 
(Jornal Diário de Notícias, 26 de Jan. de 1949 p. 3. -Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia). 
 

Se realmente estivessem os trabalhadores armados, sendo eles 200, provavelmente teriam logrado 

sucesso e não sairiam com a quantidade de feridos, sendo que, dentre os soldados, apenas um 

possível homem foi ferido, mas pelo que demonstra a notícia, ainda assim, ferimento leve.  

 O que se passa é uma tentativa de deturpação até mesmo do que teria sido o foco dos 

trabalhadores. Segundo Joaci Cunha, não era a primeira vez que os trabalhadores foram reprimidos 

por forças policiais enquanto reivindicavam seus direitos, afirma o autor que: 

 
Há indícios de que a empresa apostava na repressão policial como meio de desarticular o 
movimento. A prisão dos dirigentes pela manhã, a reunião com o delegado do trabalho 
que estava agendada para a tarde em que ocorreu o massacre foi desmarcada pela 
empresa. A informação passada pelo gerente da usina à polícia dando conta de armas que 
estariam portando os trabalhadores a caminho de Santo Amaro: tudo isso indicava um 
desejo da usina de uma solução violenta para o conflito, que intimidando os grevistas, 
fizesse enfraquecer e desmobilizar os empregados. (CUNHA 1995, p. 166-167) 
 

 As tentativas de desmobilização dos trabalhadores são verificadas também na afirmação do 

Jornal A tarde quando este lamenta o ocorrido, mas lamenta mais ainda que esses trabalhadores 

tenham se deixado seduzir por comunistas que os levaram a tal tragédia.  
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O fato é sobretudo lamentável pelas consequências que dele decorreram, com o seu 
trágico balanço de mortos feridos. Mas, se há lugar para expressão de lástima que a 
ocorrência está a inspirar, não deixa também de ser deplorável o fato de terem aqueles 
trabalhadores se deixado orientar no sentido de um atentado a lei, com o assalto que 
empreenderam contra o próprio do estado, onde funciona a delegacia. Esta circunstância, 
por si só, deixa a mostra a origem donde terá partido o incitamento a violência. [...] Seria 
muito salutar que a minoria do operariado colhida na sede dos comunistas, meditasse 
sobre tais fatos. Veriam então, a infelicidade que esses inimigos internos estão cavando a 
seus pés, sem alimentarem outras contemplações, senão o êxito dos seus planos 
tenebrosos.  
(Jornal A Tarde, 27 de Jan. de 1949, p.3. - Biblioteca pública do Estado da Bahia)  

 
A mensagem do jornal soa mais como um sinal de alerta do que de tristeza. A violência que esses 

trabalhadores sofreram parece justificável por estarem eles aliados a elementos comunistas. Em 

nenhum momento o posicionamento dos guardas que dispararam contra esses trabalhadores foi 

questionado. Estando estes do lado da lei, segundo o entendimento da imprensa, sua função era 

manter a ordem, independente das circunstâncias.  

 
Considerações finais 
 

Segundo Maria Helena Capelato, a imprensa desde sempre se impôs como força política e 

por isso que os poderosos sempre a utilizam e a temem (CAPELATO, 1988, p.18). Essa afirmação 

se válida na prática quando verificamos as intenções por trás das notícias sobre os acontecimentos. 

Os jornais estudados nesse trabalho utilizaram o seu lugar enquanto meio de comunicação para 

criar uma imagem negativa dos comunistas, alertar os trabalhadores sobre sua condição e sua 

diferença em relação a esses agentes infiltrados, deslegitimar ações grevistas e demonstrar o quanto 

as autoridades estavam preparadas para combater ações “extremistas”.  

   As notícias sobre a greve de 1949 deixam evidente que a imprensa participou ativamente 

da construção de uma imagem negativa sobre o ocorrido. Mas negativa não pelo que fizeram os 

soldados contra os trabalhadores, seus mortos e feridos. Mais uma vez, foi criada a imagem de 

comunistas, agindo a partir de interesses próprios, mas capazes de conduzir uma massa de 

trabalhadores a medidas extremas sem levar em consideração as consequências.  
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A luta por cidadania nas comunidades periféricas no período de redemocratização política 
no Brasil: a trajetória do grupo de jovens do Calabar  
 

Samuel Santos Freitas3 
 

Introdução 
 

No final da década de 1970 e início de 1980, durante o processo de redemocratização 

política no Brasil, diversos movimentos sociais entraram na cena pública nas grandes cidades do 

país. Nesse período houve uma ampliação das lutas com os “novos movimentos sociais”, os quais 

passaram a tomar as ruas em reivindicação de direitos sociais. Em paralelo a isso, os clássicos 

movimentos de bairro ou associações, que outrora estavam voltados para demandas internas das 

suas comunidades, também, foram incorporados a esse novo cenário. “Apesar dos percalços, o 

movimento associativo cresceu no Brasil e a partir da década de 1970 começam a dinamizar suas 

ações em busca de participação e melhorias sociais” (VERÔNICA, 2010, p. 50). Dentro dessa 

dinâmica social, “eram os novos movimentos de bairro, que se constituíram num processo de auto-

organização, reivindicando direitos e não trocando favores como os do passado” (SADER, 1988, 

p. 35).  

Nossa pretensão nesse artigo é fazer uma leitura das ações dos sujeitos em organizações 

sociais. Buscaremos entender em que medida as experiências de reconfiguração dos movimentos 

sociais a partir da década de 1970 ajuda-nos a pensar a luta por cidadania nas comunidades 

periféricas do Brasil. Para isso, traremos o exemplo específico da atuação dos moradores do 

Calabar, bairro periférico de Salvador.  

Em 1974, com a posse do General Ernesto Geisel começa uma nova fase de governo no 

regime militar. A ditadura civil e militar teve início em 1964 sucedendo a uma série de movimentos 

e articulações golpistas contra o governo de João Goulart. Em 1959, havia sido criado o Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), esse instituto contou com financiamento dos Estados 

Unidos através da Central Inteligence Agency – CIA, financiando diversas candidaturas de deputados 

e senadores a fim de ser maioria no congresso e emperrar as ações do governo à época. Em 1961, 

foi criado o Instituto de Pesquisa e Ações Sociais (IPES), instituição ligada ao IBAD, e que investiu 

fortemente em propagandas sociais contra o governo de João Goulart e em pró da reformulação 

do sistema político vigente através da intervenção militar. “Essas organizações vinham unir-se a 

outras mais antigas, como as associações comerciais e industriais, as associações de proprietários 

rurais, parte da hierarquia da Igreja Católica, e a ESG” (CARVALHO, 2016, p. 136). Assim como, 

																																																													
3Instituição: Universidade Federal da Bahia – UFBA; formação: mestrando em História Social; agência de fomento: 
Capes; e-mail: samuelfreitas2016.1@gmail.com.  
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foi possível perceber setores conservadores da sociedade brasileira nas ruas, como por exemplo: A 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade.  

A primeira fase da ditadura civil e militar vai de 1964 a 1968 e corresponde ao governo do 

general Castelo Branco e parte do governo do general Costa e Silva. Representando os “castelistas”, 

o primeiro grupo político a assumir a presidência atuou com intensa atividade repressiva, 

perseguindo opositores e destituindo-os de cargos públicos e políticos, seguido de sinais de 

abrandamento (CARVALHO, 2016, p. 157).  “A segunda fase vai de 1968 a 1974 e compreende os 

anos mais sombrios da história do país, do ponto de vista dos direitos civis e políticos”. Os militares 

que assumiram o poder nesse período faziam parte do grupo dos linha-dura, “militares mais 

truculentos”, especificamente, os governos do general Costa e Silva (afastado por motivos de 

saúde) e do general Garrastazu Médici. Nesse período, a população brasileira assistiu a mais forte 

repressão política já vista no país. O governo do general Médici ficou conhecido, também, pelo 

“milagre econômico”. No entanto, “em contraste com as taxas de crescimento, o salário mínimo 

continuou a decrescer” (CARVALHO, 2016, p. 158). 

Com a crise que havia se instaurado no país, resultado do governo Médici, e com a derrota 

dos linha-dura no congresso, inicia-se a terceira fase da Ditadura Civil e Militar, que vai de 1974 a 

1985. Essa fase “caracteriza-se inicialmente pela tentativa do general Geisel de liberalizar o sistema, 

contra a forte oposição dos órgãos de repressão” (CARVALHO, 2016, p. 158). Estava, portanto, 

iniciada abertura política “lenta, gradual e segura”. O governo do general Geisel representava o 

retorno dos castelistas ao poder. “Na lógica “castelista” de uma transição controlada para o regime 

democrático não estava previsto que as ruas e praças do país viessem a ser ocupadas por diversos 

movimentos de protesto e de contestação às políticas da ditadura militar...” (REIS,2010, p. 222).  

 
Quando os novos movimentos sociais entraram na cena pública 

 
Os movimentos sociais que entraram na cena pública na década de 1970 surgiam da 

“emergência de uma nova configuração das classes populares no cenário público” (SADER, 1988, 

p. 36).  Com a instalação da ditadura civil e militar a partir de 1964 houve uma forte perseguição às 

organizações que representavam resistência e oposição ao regime, fazendo com que, esses grupos 

se rearticulassem em torno de novas configurações de luta. Segundo Paulo Fontes, “para muitos 

militantes e simpatizantes de esquerda, as associações de bairro tornaram-se a forma de participação 

possível após o golpe” (FONTES, 2008, p. 283). Visto que havia maiores investidas dos militares 

contra os partidos políticos de esquerda e sindicatos do que nas organizações de bairro.  

Com o desmonte dos sindicatos os grupos que assumiram as frentes sindicais atuaram 

insignificantemente em diálogo com o governo “enquanto organismo de representação das 
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reivindicações operárias” (FONTES, 2008, p. 79). No entanto, como afirma Paulo Fontes, apesar 

do enfraquecimento e esvaziamento dos sindicatos, é importante pensar em quais outras frentes os 

trabalhadores e/ou operários passaram a atuar ou vinham atuando antes mesmo da instauração do 

golpe, “o lugar social”,4 pois para além do chão das fábricas, os trabalhadores estavam presentes 

nas organizações de bairros. A inserção do “novo sindicalismo” na década de 1970 não se dá 

separado do movimento sindical que o antecede, e nem mesmo, de outras organizações sociais que 

despontam na cena pública, embora existam as particularidades de cada grupo, o movimento 

sindical se reconfigura com novos discursos e práticas estabelecidas na conjuntura de 

redemocratização política como sindicalismo autônomo.   

 Apesar das reações violentas do regime militar entre as décadas 1970 e 1980 os 

movimentos sociais organizados, como: “de associações de moradores e de favelas, de movimentos 

contra o custo de vida, de organizações estudantis, das comunidades eclesiais de base (CEBs)”, de 

trabalhadores e sindicatos, de partidos políticos de esquerda, tomaram as ruas do país na luta por 

direitos sociais, confrontando o poder militar “além do permitido pelo projeto de transição 

controlada” (CARVALHO, 2016, p. 225-226). As organizações de bairros se reconfiguraram e 

buscaram autonomia no enfrentamento direto com os poderes públicos, na luta por melhorias na 

infraestrutura de suas comunidades. 

Acompanhado a inserção dos novos movimentos sociais na cena pública e a autonomia 

protagonizada pelas organizações de bairros pretendemos trazer o estudo sobre a organização 

comunitária do Calabar, bairro periférico de Salvador – Ba, localizado entre dois bairros nobres: 

Barra e Ondina. O Calabar contava com uma população de cerca de seis mil moradores, na década 

de 1970, em sua maioria trabalhadores sem qualificação profissional, que viviam com estruturas 

precárias de saneamento básico, além dos constantes riscos de expulsão pela especulação 

imobiliária. Com isso, os jovens, moradores do bairro, passaram a buscar espaço de 

representatividade dentro da comunidade e criaram o grupo de Jovens Unidos do Calabar – JUC, 

no intuito de mobilizar os moradores para a melhoria da infraestrutura do bairro. 

Para entender a ação da organização comunitária do Calabar iremos trazer na sequência 

dois fatores que influíram na formação desse movimento: a reforma urbana de Salvador; e a atuação 

da Igreja Católica através das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. 

 
1. O projeto de modernização da cidade de Salvador entre os anos 1950 e 1980 

Para Henri Lefebvre: 
Das questões da propriedade da terra aos problemas da segregação, cada projeto de 
reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade existente, as das relações 

																																																													
4 Ver CERTEAU, M. A Escrita da História. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
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imediatas (individuais) e cotidianas, mas também as que pretende impor, através da via 
coatora e institucional, aquilo que resta da realidade urbana (LEFBVRE, 2001, p. 113). 
 

O processo de modernização de Salvador teve início nos primeiros anos do século XX 

durante o governo de Joaquim José Seabra com a política de higienização e urbanização da cidade, 

nesse período houve o alargamento da Avenida Sete de Setembro. Na conjuntura nacional estava 

sendo aplicada a reforma urbana no Rio de Janeiro pelo Prefeito Pereira Passos, seguindo o projeto 

de modernização do Presidente da República, Rodrigues Alves. No entanto, “a Bahia, até meados 

da década de 1950, possuía sua indústria concentrada em Salvador, com pouca expressividade na 

produção nacional e tendo o mercado baiano como maior consumidor” (LIMA, 2009, p. 2). 

Salvador e Região Metropolitana vivenciaram entre as décadas de 1950 e 1970 um forte processo 

de modernização: em 1950, a construção da Refinaria Landulpho Alves; em 1960, construção do 

Centro Industrial de Aratu; em 1970, a implantação do Complexo Petroquímico de Camaçari.  

Outro setor que sofreu interferência da reforma urbana de Salvador foi o setor da 

construção civil com a implantação de conjuntos habitacionais e condomínios financiados pelo 

Banco Nacional de Habitação – BNH. Isso fez com que a especulação imobiliária que vinha 

crescendo desde a década de 1950 passasse a pressionar os poderes públicos por desapropriação 

de áreas que estavam situadas no centro econômico da cidade. Com isso Salvador viveu uma forte 

política de remoção de ocupações entre os anos 1950 e 1980. Como foi o caso da Baixa do 

Marotinho, ocupada em 1974 e removida para Fazenda Sete de abril, feita pelo governo do estado, 

em 1976. Se reúne ao caso da Baixa do Marotinho outros tantos como: Bico de Ferro – Pituba, 

Bairro Santo Antônio – Av. Oceânica - Ondina, Nordeste de Amaralina, Jardim Praia Grande e 

outros (Lima, 2009). 

No Calabar, as tentativas de remoção da comunidade pelo Estado e da iniciativa privada na 

década de 1970 fez com que os moradores se organizassem e resistissem a tais intervenções. 

Segundo estudos e relatos de moradores, a ocupação do Calabar tivera início nos anos 1940, numa 

região que era apenas um vale coberto de matos, abandonada a própria sorte pelos poderes 

públicos. No entanto, o historiador e antropólogo Cid Teixeira5 sinaliza para “as raízes 

Quilombolas” da comunidade. O fato é que na década 1970 os moradores do Calabar estariam 

lutando pela permanência no bairro, contra a tentativa de especulação imobiliária e barrando 

investidas de instituição como a Santa Casa de Misericórdia que se dizia dona do loteamento onde 

está situado o bairro.  

 

																																																													
5 Citado por Humberto Teixeira na obra: O planejamento Urbano e a efetividade dos direitos à cidade no bairro do Calabar, 2014, 
p.103-105. 
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2. A ação da Igreja Católica nas organizações de bairros 
 
A importância de se refletir sobre a presença da Igreja Católica e os ideais da Teologia da 

libertação nas comunidades periféricas na conjuntura da ditadura militar é outro caminho. Para se 

pensar a “formação de muitos dos grupos ligados à Igreja”, podemos apontar a atuação direta das 

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs e as Pastorais nos movimentos sociais. 6 Essa atuação 

começou a ser exercida nas comunidades periféricas após o Concílio Vaticano II, até então, a Igreja 

“estava voltada para a sociedade política, exercendo influência junto ao Estado por meio de 

partidos democratas cristãos e movimentos sociais como a Ação Católica”. No entanto, a Igreja 

perdeu espaço na hierarquia do Estado brasileiro a partir de 1964, mesmo tendo apoiado o golpe. 

Restou-lhe, portanto, criar novas estratégias de participação, e sendo assim, setores da Igreja 

Católica passaram a atuar nas comunidades periféricas (GOHN, 1997, p. 230).  

As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs surge da luta popular por direitos humanos, da 

dinamização das capelas tradicionais e das atividades ecumênicas da Igreja, atuando em mutirões, 

grupo de mães, movimentos comunitários, creches comunitárias, grupo de jovens e escolas 

comunitárias.  Essa atuação foi facilitada pela “matriz discursiva da teologia da libertação, que 

emerge nas comunidades da Igreja”, que se apoia “numa organização bem implantada. Beneficia-

se do “reconhecimento imediato” estabelecido através da religiosidade popular” (SADER, 1988, p. 

144). Como estava previsto nos discursos da Conferência de Medellin em 1968, que a Igreja é do 

povo, a teologia da libertação ocuparia esse lugar de diálogo entre a Igreja e as comunidades 

periféricas. “Assim, embora incorpore leigos e clérigos, a nova doutrina mantém uma hierarquia 

fundada na própria noção da Igreja enquanto manifestação temporal da divindade” (SADER, 1988, 

p. 153). 

 
A trajetória do grupo de Jovens Unidos do Calabar - JUC 

 
Partiremos da chegada do Padre Rubens Andrade na comunidade do Alto das Pombas no 

início do ano de 1977 para entender a formação da organização comunitária do Calabar.  Segundo 

depoimento de Rita Santa Rita, ele estava chegando para substituir o padre jesuíta Ricardo 

Guerrera, pertencente à Província norte-americana de Nova Inglaterra, morador da Comunidade 

do Centro de Estudos e Ação Social - CEAS e pároco no Alto das Pombas. Padre Rubens Andrade 

no primeiro ano de atuação montou o Grupo de Jovens Amantes da Perseverança - GRUJAP 

(grupo pertencente à Paróquia do Divino Espírito Santo), no mês de maio de 1977, e juntamente 

																																																													
6Ver, também, BOOF. L. E a Igreja se fez povo. Vozes, 1986. E, GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos 
sociais. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2008. 
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com o GRUJAP organizou a Gincana, certamente com o intuito de criar uma aproximação entre 

os bairros que compunha a Paróquia.  

O padre Rubens Andrade em Carta Aberta ao Calabar destaca que quando D. Avelar o 

empossou na Paróquia, ele o colocou na sede, mas dizendo-lhe que seria vigário do Alto das 

Pombas, do Calabar, do Binóculo, do Gantois e da área que fica antes da Igreja de São Lázaro. 7 

No caso do Calabar, por causa da proximidade geográfica, moradores (incluindo alguns jovens) 

iam a Paróquia com frequência. Roberto Caetano relata que ao final da gincana, houve o estimulo 

do Padre Rubens para que se criasse o grupo de jovens do Calabar. Essa relação seria interessante 

para ambos os lados: os jovens teriam maior respeito diante dos moradores do bairro por terem o 

apoio da Igreja e o Padre Rubens Andrade poderia criar uma proximidade com os moradores do 

Calabar.  

Humberto Teixeira afirma que a participação do grupo de jovens do Calabar na Gincana 

da Paróquia do Divino Espírito Santo foi um fator decisivo para o surgimento da organização 

comunitária no bairro. “Como a maioria das organizações sociais, a Igreja Católica teve papel 

relevante na criação e atuação do JUC e nos seus projetos para ampliar os direitos dos habitantes 

do Calabar e melhorar a qualidade de vida no bairro” (TEIXEIRA, 2014, p. 107).  

Findada a gincana, com o dinheiro que o grupo de jovens do Calabar havia recebido com 

a vitória, começaram a pensar em organizar os trabalhos no Calabar, ainda de forma amistosa. Com 

a fundação do grupo de Jovens Unidos do Calabar, no dia 12 de setembro de 1977, logo em seguida 

foi criado uma lista de objetivos que determinava algumas diretrizes de funcionamento do grupo. 

A demanda da gincana havia sido cumprida, mas as tarefas na comunidade estavam apenas 

se iniciando. A realidade de infraestrutura do bairro era uma lástima: “os esgotos eram a céu aberto 

[...] a convivência com o lixo e com resíduos era muito intensa e isso obviamente que prejudicava 

com a saúde das pessoas”. O grupo de jovens pensou em fazer a retirada do lixo que infestava a 

comunidade, “a pretensão seria uma retirada simbólica dos resíduos da comunidade, e isso seria 

feito através de mutirão”. Sem dúvida, os jovens começariam a ganhar o respeito dos moradores, 

“essa retirada na verdade contabilizou mais pontos para a organização, as pessoas passaram mesmo 

a acreditar que o JUC era capaz de mudar a inditosa imagem do bairro, classificado pela imprensa 

de grande circulação como “antro de marginais”.8 

Houve, portanto, uma serie de feitos fundamentais para se criar uma imagem positiva do 

JUC diante dos moradores do bairro. Fernando Conceição, por exemplo, destacou que “os 

moradores passaram a acreditar mesmo no grupo de jovens no dia em que, arregaçando a bainha 

																																																													
7 Recorte da Carta Aberta direcionada à comunidade do Calabar. Acervo Digital do Calabar, CAMPO/CEAS. 
8 Entrevista com Edmundo Santa Rita, 2016. 
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das calças, a rapaziada do JUC decidiu que consertaria a carcaça do único chafariz que ainda 

funcionava” (CONCEIÇÃO, 1984, p. 32).  

 Os jovens queriam ser aceitos pelos moradores da comunidade, e por isso mostraram 

serviço. No início da organização do grupo de jovens, eles fizeram um censo9 no bairro, pegaram 

os dados e divulgaram na imprensa para chamar a atenção dos poderes públicos. Mas a divulgação 

tivera efeito negativo dentro da comunidade, visto que o que havia sido noticiado novamente era 

a situação de miséria em que viviam, e dessa vez o JUC tinha sido o responsável. A partir daí, eles 

se deram conta de que o melhor caminho para formar um grupo forte dentro da comunidade seria 

criando atividades que melhorasse a estrutura do bairro e consequentemente, pontuou Roberto 

Caetano, poderiam “brigar junto aos órgãos públicos por infraestrutura para o bairro. [...] o bairro 

não tinha serviço de iluminação, esgoto, água [...] passamos a desenvolver uma série de atividades 

no bairro, que acabou estimulando a cultura no bairro”. 10 

A relação com a Paróquia iria ser firmada na lista de objetivos de criação do JUC, no qual 

vem inscrito assim: “O “JUC” está ligado à Paróquia do Divino Espírito Santo (Alto das Pombas) 

e conta com o apoio do Vigário da mesma, pessoa da maior importância dentro da comunidade”.  

Pensar a relação do JUC com a Paróquia do Divino Espírito Santo, sem dúvida não é uma 

tarefa fácil. Mas podemos iniciar com um adendo de Rita Santa Rita, quando destaca que “a 

referência do JUC, do surgimento, é a própria contradição do Calabar, a pobreza estrema daquela 

época, e a questão do GRUJAP dizendo de uma possibilidade de jovens estarem juntos, 

organizados, pensando, defendendo a comunidade”. 11 Por isso, pontuar sobre a influência que o 

JUC sofreu do GRUJAP é um bom caminho, não com a característica posta por padre Rubens, 

em1986, de que “o JUC nasceu da força jovem do GRUJAP”, até porque é preciso se pensar essa 

força do GRUJAP - não iremos entrar nos pormenores desse debate. Pois no Alto das Pombas já 

havia a Associação de Moradores São Salvador (criada desde a década de 1960, com perfil 

assistencialista até meados de 1970 quando um metalúrgico, de nome Jaime, assume). Além de o 

GRUJAP nascer, crescer e morrer dentro da Igreja. 12 

A relação que o JUC teve com o GRUJAP foi muito mais da possibilidade de também ter 

se iniciado com a referência de jovens da Paróquia. Como, em 1986, padre Rubens fazendo uso da 

memória, relata: 

 
Fiz todo o possível para que houvesse um forte intercâmbio e o JUC tivesse as 
características de um Grupo de Jovens profundamente ligado a vida paroquial. No 

																																																													
9 Censos de 1978 e 1979. Disponíveis no acervo da CAMPO/CEAS. 
10 Entrevista feita com Roberto Caetano, 2016. 
11 Entrevista com Rita Santa Rita, 2016. 
12 Entrevista com Rita Santa Rita, 2016. 
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princípio, os integrantes do JUC participavam de reuniões e da Missa da juventude aos 
domingos, juntamente com o GRUJAP na Igreja. 13 
 

Tentando escapar dessa imagem de associação do JUC a jovens da Igreja, também fazendo 

uso da memória, anos antes, em 1984, Fernando teria destacado que “as divergências da 

coordenação do JUC com o Padre Rubens começaram cedo, tão logo lhe informamos que o grupo 

– apesar de necessitar do apoio espiritual e material da Igreja – se manteria independente de 

qualquer posição religiosa” (CONCEIÇÃO, 1984, p. 36). 

Percebe-se, portanto, que houve uma forte presença da Igreja Católica, nos trabalhos do 

JUC, como aliada de luta. Não por acaso, Fernando Conceição, destacou em seu livro que “de 

qualquer forma, durante todo esse tempo – como grupo de jovens ou, anos depois, como 

associação de moradores – a gente que sempre esteve envolvido no trabalho comunitário, nunca 

rompeu com o vigário, apesar de rusgas e discordâncias profundas”. 14 O JUC teve outros parceiros, 

a exemplo da Legião Brasileira de Assistência – LBA15. Essa telha de parcerias que fora montada 

pelo JUC, ou que montaram para o grupo, lhes deu o teor de credibilidade, a ser porta voz do 

bairro.  

Para que possamos entender um pouco sobre a composição do grupo no seu início, é 

importante destacar que, em 1977 o JUC era composto apenas por homens, como citado por 

Roberto Caetano, incluindo ele, o grupo era formado por “Fernando Conceição, Jesus Reis de 

Oliveira, Jorge Santa Rita, Edmundo Santa Rita, Orlando Santa Rita, Evandro Santa Rita, Everaldo 

Santa Rita, Claudio Souza Santos, Paulinho, Jorge”. 16 Fernando Conceição (1984) acrescenta a essa 

lista: Raimundo Nonato, Jorjão, Luís Conceição, Duda e Raimundo. Anos depois o grupo iria aderir 

à participação feminina.  

Durante os anos iniciais, até o ano de 1980, dentre os feitos do JUC podemos destacar: a 

construção da sede do grupo, em 1979, situada numa área central do Calabar; a criação do Boletim 

Informativo do JUC, o qual era utilizado para divulgar atividades desenvolvidas pelo grupo, assim 

como, trazer informações do cotidiano do bairro; a organização de mutirões com moradores do 

Calabar para fazer limpezas e reformas no bairro; conseguiu levar autoridades públicas para o 

bairro, como por exemplo, o prefeito à época, Mário Kertész e também o Arcebispo D. Avelar 

Brandão.  

Percebemos no processo de formação da organização comunitária do Calabar a construção 

																																																													
13Carta aberta a Padre Rubens Andrade, 1986. 
14 Ibid. 
15 A LBA, foi criada no governo de Getúlio Vargas, sob o Decreto de Lei nº 4.830, de 15 de outubro de 1942, com o 
objetivo de prestar serviços de assistência social, diretamente ou em colaboração com instituições especializadas. 
16 Entrevista com Roberto Caetano, 2016. 
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da identidade dos moradores a partir de experiências traçadas no cotidiano do bairro. Esse conceito 

de experiência que é tão caro a E. P. Thompson quando pensa a classe operária inglesa como 

coautora de sua história, visto que a mesma estava “presente ao seu próprio fazer-se” 

(THOMPSON, 1987, p. 9), enquanto classe, ou seja, os sujeitos estavam conscientes de suas ações.  

Sobre essa questão, Eder Sander traz algumas observações para se pensar as ações dos 

sujeitos históricos em organizações sociais de bairros. 

 
[...] do modo como se articulam os objetivos “práticos” a valores que dão sentido à 
existência do grupo. Podem lutar por benfeitorias para um bairro sem querer imiscuir-se 
nos conflitos políticos por respeito a ordem vigente. Podem lutar por tais melhorias 
através de uma mobilização política que imaginam contribuir para a transformação da 
sociedade [...].  
Depende finalmente – e talvez sobretudo – das experiências vividas e que ficaram 
plasmadas em certas representações que aí emergiram e se tornaram formas de o grupo 
se identificar, reconhecer seus objetivos, seus inimigos, o mundo que o envolve (SADER, 
1988, p. 44). 

 
Na década de 1980, os jovens, fundaram a associação de moradores, Sociedade Beneficente 

e Recreativa do Calabar – JUC-SOBE, pela qual institucionalizaram a organização de bairro. Para 

além, das atividades desenvolvidas dentro da comunidade a organização comunitária do Calabar 

esteve em contato direto com outras frentes de luta contra as arbitrariedades dos poderes públicos 

no regime militar e também por melhorias no bairro.  

Dentre as entidades que a organização comunitária do Calabar manteve relação destacamos 

a Federação de Associações de Bairros de Salvador – FABS, fundada em 1979 e o Movimento de 

Defesa dos Favelados – MDF, fundado em 1982, em São Paulo. Assim, como as lideranças do 

Calabar, representantes de várias comunidades se reuniram em torno da FABS para terem 

“condições de atender às necessidades de organização, mobilização e representação do movimento 

de bairros”. 17 O MDF surgiu na Bahia, em 1983, a partir de uma “dissidência da FABS - Federação 

de Bairros de Salvador, conduzida por duas associações de moradores a do Calabar e de Novos 

alagados, que com o apoio de representantes de Comunidades Eclesiais de Base - CEB’S 

construíram o novo movimento”. 18 

Mas, como o movimento comunitário do Calabar entra na cena pública da Cidade de 

Salvador? Desde o primeiro ano de atuação do JUC que a organização comunitária do bairro 

aparece na cena pública através da imprensa de grande circulação.  Em 1978, o Jornal Tribuna da 

Bahia traz uma página inteira falando sobre a luta dos jovens por melhorias na comunidade. Porém, 

apenas a partir de 1979 é que os moradores tomariam as ruas da cidade indo para o enfrentamento 

																																																													
17 Ação Popular dos Bairros de Salvador. Sistematizações de experiências na década de 1980. Organizador Valdisio 
Fernandes.  INSTITUTO BÚZIOS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, p. 21. 
18Ibid. p. 22.  
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com os poderes públicos. Em 1981, os moradores do Calabar protagonizariam uma manifestação 

de grande proporção na cidade de Salvador. A manifestação que ficou conhecida pelos moradores 

do bairro como “passeata histórica, de 11 de maio de 1981”.  

 
Organizada pela associação de moradores – cujo nome de registro é Sociedade 
Beneficente e Recreativa do Calabar, ou JUC-SOBE –, a passeata se constituiu num fato 
inédito e pioneiro em Salvador após 1964. Foi a primeira manifestação de massa 
organizada livremente e deve ser destacado seu caráter genuinamente popular. A maioria 
esmagadora que dela fez parte eram pais e mães de famílias, operários e crianças, todos 
moradores do Calabar (CONCEIÇÃO, 1984, p. 61) 
 

Buscamos trazer até aqui o diálogo da organização de bairro do Calabar com a conjuntura 

política em que os movimentos sociais tomaram as ruas na luta por direitos sociais, fazendo parte 

de uma agenda política de transição, visto que nesse mesmo período houve um retorno ao tema de 

direitos humanos, como afirma Julia B. Moreira: 
 
A partir do processo de transição para a democracia, nota-se uma mudança fundamental 
no tratamento dado ao tema dos direitos humanos no país [...] a partir dos anos 1970, 
houve um recuo na atuação brasileira em prol dos direitos humanos, em função do 
autoritarismo no plano interno. Após denúncias de violações de direitos humanos pelo 
regime militar, o Brasil foi eleito membro da Comissão de Direitos Humanos da ONU 
em 1977, adotando uma postura “resistente e considerada reativa”, segundo Trindade 
(1994). A ruptura viria com a redemocratização, quando o país passou a se posicionar de 
forma “transparente, construtiva e cooperativa”, nas palavras de Alves (2003), o que 
marcou a retomada do compromisso com o tema dos direitos humanos iniciada no pós-
guerra. A partir do processo de transição para a democracia, nota-se uma mudança 
fundamental no tratamento dado ao tema dos direitos humanos no país (MOREIRA, 
2010, p. 114-115). 

 
Considerações finais  
 

Nesse artigo apresentamos um levantamento inicial da pesquisa sobre o “Processo de 

formação da organização comunitária do Calabar” a partir da fundação do grupo de Jovens Unidos 

do Calabar – JUC, em 1977. Destacamos o protagonismo juvenil na comunidade, trazendo à luz 

os diversos sujeitos históricos que participaram desse movimento. Assim como, ressaltamos a 

presença da Igreja na organização comunitária do bairro; a interferência das notícias veiculadas 

sobre o Calabar pela imprensa de grande circulação no movimento comunitário; e a construção da 

identidade dos moradores do Calabar a partir das experiências traçadas no cotidiano da 

comunidade.  

Buscamos, também, entender em que medida a transição política ajuda-nos a pensar a 

inserção dos novos movimentos sociais na cena pública e como esses grupos se reconfiguraram ao 

longo da ditadura civil e militar, trazendo alguns autores que já se debruçaram sobre o tema.  

Nota-se, portanto, nesse trabalho as diversas possibilidades de lutas por cidadania na 

conjuntura de redemocratização política do Brasil. E cabe ressaltar que muitas já haviam sido 
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formadas desde os anos 1960, o que abre espaço para o debate sobre a atuação dos sujeitos nos 

anos mais duros da ditadura militar. Portanto, é complicado se pensar em novo “novo 

sindicalismo” ou até mesmo em “novo movimento social”. Mas, isso é tema para outro trabalho.  
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Vaqueiros: trabalho e táticas (Alto Sertão da Bahia, 1890-1900) 
 

Mariella Cotrim Teixeira19 

 
Aleixo Ladeia Lima e Porfírio Pereira da Costa, prestaram serviços a família Rodrigues 

Lima, respectivamente ao senhor Joaquim Manoel Rodrigues Lima20, esposo de Maria Vitória de 

Albuquerque Gomes (filha do Barão de Caetité) e a seu filho, Joaquim Manoel Rodrigues Lima 

Júnior, casado com Alzira Spínola Teixeira Rodrigues Lima (filha de Deocleciano Pires Teixeira). 

A união dessas famílias constituiu um núcleo abastado, e, proprietários de ricas fazendas. Neste 

texto especificamente, as fontes indicam que os vaqueiros escrevem das fazendas Campos e 

Espinhos, situadas na região do alto sertão da Bahia21, precisamente da vila de Monte Alto, a poucos 

quilômetros da cidade de Caetité-BA, cidade onde os proprietários possuíam residência.  

Analisar as vivências destes sujeitos a partir da sua narrativa, possibilita novos olhares sobre 

a historiografia, permitindo desvelar aspectos ainda pouco analisados, imbricados nas atividades 

diárias destes trabalhadores. 

Não se pode inferir sobre como, nem quando estes sujeitos apreenderam as primeiras letras, 

embora seu trabalho exigisse o feito de algumas contas e certo domínio da escrita para se 

corresponder com seus patrões. A questão é que a escrita atrelada a experiência laboral, lhes 

proporcionaram destaque. Alguns inclusive, exerciam a função de vaqueiro administrador. Segundo 

Joana Medrado (2008, p.22) estes são “[...] os vaqueiros que claramente tem funções diferenciadas 

e hierarquicamente superiores na fazenda”. Eram administradores aqueles que tinham funções para 

além de curar bicheiras e vaquejar o gado. Essas funções envolviam a contratação e pagamento de 

outros trabalhadores, um contato frequente e mais próximo com o patrão, venda e transporte do 

gado, além da intermediação entre o fazendeiro e os outros empregados, tudo isso sem abandonar 

os afazeres cotidianos comumente atribuídos a eles. A correspondência escrita da fazenda Campos 

pelo vaqueiro Porfírio, elucida parte dessas atribuições:  
 

Participo a VSa que o tanque d’aqui rebentou a tapagem VSa me mandará a ordem 
para consertar para ver se eu aproveito as chuvas do fim foi uma enxente mto grande 

																																																													
19 Licenciada em História pela Universidade do Estado da Bahia (campus VI). Mestranda em História pela Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Bolsista CAPES.  
20 Segundo Helena Lima (1997, p, 222) “Nasceu em Caetité, em 4 de maio de 1845 e faleceu em 18 de dezembro de 
1903. Em 1862 matriculou-se na Escola de Medicina, quando cursava o 5º ano, seguiu como voluntário para a guerra 
do Paraguai, onde prestou relevantes serviços nos hospitais de sangue. Foi Conselheiro (Vereador), presidente do 
Concelho Municipal, Intendente duas vezes-1872/75 e 1890/91-Deputado Provincial no Império, Senador Estadual, 
fez parte da 1ª Constituinte Republicana e foi o 1º Governador, eleito por sufrágio direto, de 1892/96”.    
21Segundo Erivaldo Neves (1998, p.22) “região do Alto Sertão da Bahia, é referenciada na posição relativa ao curso do 
Rio São Francisco na Bahia e ao relevo baiano, que ali projeta maiores altitudes.” Refere-se ainda enquanto: “Alto 
Sertão da Serra Geral, ou simplesmente Sudoeste Baiano”. 
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que chegou a levar toda a tapagem não diga q.to pode gasta por que hé precizo remontar 
toda; e como já escrevi na outra carta sobre a caza não se pode deixar de consertar já 
que não tem aonde se fica q.  não chova; Ajustei 2 vaqueiro a 40$ mil reis pa ao. 
um para os campo outra para o espinho me falta um que aqui são 6 7 comigo  deixei para 
Janeiro22 
 

Os afazeres destes vaqueiros, abordados nas literaturas, nos livros de memorialistas, e/ou 

nos relatos de viajantes, atribuíram-lhe um papel de “desbravadores”, uma espécie de 

“colonizador” dos sertões. Para além dessa visão, através de seu ofício, estes vaqueiros 

desenvolveram um modo de viver muito particular.  

Dentre as atividades realizadas, o ofício do vaqueiro exigia vestimenta específica, “[...] usava 

alpercata, esporas (muitas vezes descalço), perneira, guarda-peito e chapéu de couro” (PIRES, 

2009, p. 151). Porfírio, após receber na fazenda um vaqueiro recém-chegado, escreveu ao seu 

patrão, Lima Júnior, dizendo: “O vaqro. q. me veio foi muito desprevinido não troxe nem sella 

nem brida e tbm corros e a fazenda não tem só VS.a dando providencia enquanto tem se tempo 

que chegado o tempo o trabalho fico muito ruim de se aprontar”23. Em outro momento pede: “Se 

VSa poder mandar os 11$000 mil reis das obras que são 2 gibão a 4$ e perneira por 3$ eu estimo24”. 

Ambos os trechos demonstram a necessidade da vestimenta adequada para lidar com o gado, 

considerando os intensos ferimentos provocados pelos galhos secos e espinhos da vegetação. 

O período a que este texto corresponde, refere-se a seca de 1890, e a crise dela decorrente, 

a chamada “noventinha”. Embora alguns estudos apresentem a migração nordestina em períodos 

de carestia, muitos sujeitos permaneceram na região alto sertaneja. Dentre eles, os sujeitos deste 

estudo, e valeram-se de sua experiência para sobreviver nesse período de escassez. 

A análise que se faz ao observar os discursos dos vaqueiros, é que se tratava de sujeitos 

articuladores, que souberam galgar benefícios próprios nas suas relações de trabalho, através de sua 

experiência com a lida nas fazendas, e que possibilitou conquistar uma certa autonomia frente a 

outros trabalhadores neste espaço. Valeram-se do uso de táticas em alguns momentos, as utilizando 

para que sua experiência laboral se fizesse significar frente ao funcionamento das fazendas, ou em 

momentos de interesse pessoal, como se verá no decorrer do texto. Considerando o conceito de 

tática empreendido por Michel de Certeau: 
 
A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-
lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar ou 
seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das 
circunstâncias. [...] a tática depende do tempo, vigiando para ‘captar no voo’ 

																																																													
22 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Campos, 22 de 
abril de 1894. (Correspondências usuais). (Grifos meus). 
23 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira  da Costa. 
Correspondências usuais. Campos, 26 de junho de 1891. (Correspondências usuais).   
24 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Correspondências 
usuais. Campos, 29 de novembro de 1891. (Correspondências usuais).  
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possibilidades de ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar 
com os acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’. Sem cessar, o fraco deve tirar 
partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em momentos oportunos onde 
combina elementos heterogêneos […], mas a sua síntese intelectual tem por forma não 
um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a ‘ocasião’. (CERTEAU, 
1998, p. 46-47).  

 
 A partir das “possibilidades de ganho” como explanou Certeau (1998), ao analisar estes 

sujeitos, considera-se que possuíam uma experiência construída, alterada e partilhada num espaço: 

o rural. E que se fez presente nas crenças, nos costumes, nas decisões tomadas, nas práticas sociais.   

A atuação destes sujeitos, nos possibilita entrever que suas experiências em várias ocasiões 

se fizeram valer frente as ordenanças dos patrões. Como no caso do concerto de uma tapagem. A 

carta enviada pelo vaqueiro em 20 de janeiro de 1893 informa: “a tapagem tornou quebrar25”. A 

missiva respondida no mês seguinte, indica que muito provavelmente o fazendeiro havia solicitado 

o ajuste da tapagem naquele período, posto que Porfírio assim o respondeu:   
 
Quanto o conserto da tapagem acho bom deixar para secca em bora fique aqui sem agua 
neste tempo acha se terra boa dentro do mesmo tanque e consertando agora é p.a viver 
rebentando todo anno por ser a terra tirada fora e esta não presta por ser m.to podre26.  

 
É a experiência do vaqueiro que sobressai e lhe respalda na tomada de decisões, ressaltando 

a sua relevância naquele contexto. No campo, partilhavam experiências, saberes e trabalhos. É aqui 

o espaço rural visto como lugar de labuta. E o que se propõe discutir no próximo tópico. 

 
“Se não der casimba no lião estou vendo que me aretiro [...] por cauza de criação miúda”: 
Campo: lugar de trabalho           
 

A carta endereçada da fazenda Campos, no dia 3 de setembro de 189127, por Porfírio, dizia 

que a ‘água de beber estava para secar’, informando que ‘se não desse água na região do lião’ ele se 

retiraria para fazenda Espinho, para assegurar a sobrevivência da criação miúda.   

A partir de atividades dessa natureza, desenvolvidas por estes sujeitos, orientou-se a 

desnaturalizar nesta análise a zona rural como espaço edênico, e a pensar o campo como lugar de 

trabalho. Este exercício requer entender como estes indivíduos apropriaram deste espaço. A 

narrativa expressa nas correspondências, nos possibilita perceber que a labuta diária destes sujeitos 

não era uma calmaria, como deixou a transparecer alguns discursos saudosistas ao retratar o campo. 

Assim, para os indivíduos que iriam ao campo eventualmente, as chuvas poderiam representar 

																																																													
25 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Correspondências 
usuais. Campos, 20 de janeiro de 1893. (Correspondências usuais). 
26   APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Série: Porfirio Pereira da Costa. Correspondências 
usuais. Campos, 1º de fevereiro de 1893. (Correspondências usuais). 
27 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Correspondências usuais. 
Campos, 3 de setembro de 1891. (Correspondências usuais). 
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nostalgia.  Mas os sertanejos neste período lidam com as chuvas como sinal de garantia da 

alimentação e sobrevivência da criação: “no dia 25 deu uma chuva que criou agua para mais de dois 

mezes creio que não morrerá mais nada de fome e sede28”. É o campo um lugar marcado por 

resistência.  

A seca de “noventinha”, representou anos penosos nessa região. Sobre a seca entre 

1888/1890 a dissertação de Graciela Gonçalves (2000, p.125) aborda que:   
 
Em Caetité, “a lavoura lucta com grandes difficuldades, parecendo ser exterminada; a 
escassez das águas faz já o gado emigrar para longe, em busca de uma aguada”. Famílias 
inteiras sustentam-se por meio de um cardápio silvestre. A insuficiência de chuvas pôs a 
perder toda a semente que alguns lavradores se atreveram a plantar, impossibilitando 
colheita para o ano de 1889. O que existia de gênero alimentícios, eram as reservas da 
colheita do ano anterior. Não havia esperanças da compra de alimentos nos municípios 
vizinhos, mesmo pagando altos preços, pois, segundo os relatos, “a secca é geral, 
abrangendo toda a província”. Em muitas fazendas de gado, principalmente na comarca 
de Monte Alto, não existe mais água, escassez que vai se tornando comum nas estradas, 
impedindo neste ano, a ida de uma única boiada sequer aos mercados de Brejo Grande, 
Maracás, Vitória e Feira de Santana como de costume29.  
 

A seca dificultou a vida nesta região, atravancou a realização de negócios com o gado, 

fazendo com que alguns sertanejos fossem para outras localidades para driblá-la. Mas os que 

lutaram para viver nas terras alto sertanejas, como estes vaqueiros, narraram, lamentando as agruras 

da estiagem, alertando para possíveis prejuízos provocados pela falta das chuvas:  
 
Por cá está uma lastima de secco em alguns lugares já tem dado alguma chuva bem como 
na Tapera athé o curralinho por ahi esta bem emramado mas nos Campos está torrado 
eu estou bebendo já de duas léguas, por ora pouco prejuizo, bizerro tem nassido bem se 
Deos não acudir com a divina mezericordia pode acharres grande prejuízo m.s por ora 
não30 [...]   
 

Ainda que em tempos difíceis, como na situação acima, a maneira como o espaço é 

apropriado, nos dá dimensões do campo como lugar de trabalho. Uma das medidas tomadas para 

assegurar a sobrevivência dos animais, foram os aluguéis de pastos, que outrora também significou 

lucro para os mais abastados quando eram os seus pastos alugados. A nota que segue, visualiza-se 

a contabilidade de um pasto, indicando seus referidos valores, orçado por dia:   

 

																																																													
28 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê:  Porfírio Pereira da Costa. Campos, 29 de 
outubro de 1893. (Correspondências usuais). 
29ABPEBa. Jornal de Notícias, 20 de fevereiro de 1889, p. 1. Apud GONÇALVES, Graciela Gonçalves: 2000, p,125. 
30 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê:  Porfírio Pereira da Costa. Monte alto, 22 de 
outubro de 1892. (Correspondências usuais).  
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Figura 01: Conta de pasto31 

 

Para além dessa apropriação do espaço, a fazenda também é vista aqui como lugar tanto de 

criação, como de produção de gêneros alimentícios. Do fabrico das fazendas iam para a cidade, 

gêneros como o requeijão e a manteiga de garrafa:  
 
Tudo por ca vai indo bem sem nuvidade alguma o gado ainda esta toudo gordo não vai 
a nota dos bizerros pq ainda não acabei de ferrar toudos ainda aparece alguns e os garrotes 
ainda não acabei de castralo toudos esta a rasão q. não mandei as notas porémvou acabar 
e breve mandarei forão outro dia pelo Bibiano quarenta e quatro requeijões e o Burro 
[sic] Que Vsa mandou buscar32 [...] 
 

Foi em meio às notícias corriqueiras, pedidos de mantimentos, notas sobre as chuvas e 

transações econômicas, que a autonomia laboral dos vaqueiros se revelou e desvelou também o 

campo como lugar de trabalho. Há outras missivas, mas nesta carta especificamente, o vaqueiro 

faz a compra de um animal, solicita o dinheiro para finalizar a transação, e diz estar ciente que o 

patrão havia pago cem contos de réis ao tio Cazuza, para quitar parte de sua dívida:   
 
Recebi a carta de v.s.a e sou sciente do que nela me ordena para comprar um cavalo por 
75$000 e o cujo Cavallo já comprei e peao primeiro ocazião v.s.a pode mandar o 
dinheiropara pagar. [...] recebi tambem os 20$000 p.lo próprio sou sciente que pagou ao 
S.r C.el Cazusinha 100$000 em minha conta33 [...]  
 

Em seguida, trata da contratação de funcionários para fazenda, dando margem a perceber 

																																																													
31   APMC. AFBC. P.R.11.5.1 Série: Propriedades rurais.   
32   APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de Julho de 
1896. (Correspondências usuais). (Grifos meus). 
33   APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de agosto 
de 1901. (Correspondências usuais). 
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os trabalhadores por temporadas, ao dizer: “Brevementeprocurarei um vaqueiro para o lugar de 

Benedicto logo q achar mandarei dizer. os vaqr.o que estão trabalhando agora e só Francisco e 

Plinno. o Norberto e Silverio é na ocazião que tenho precizão34.” Segue dizendo sobre a situação 

dos agregados: “qto os Agregados vão bem. ainda não axei nenhum paramorar no Tanque velho 

nem p.a o lião35”. Segundo Eduardo Ribeiro (2010, p.393) o agrego tratou-se de “[...] uma relação 

subordinada, doméstica, hereditária e generalizada, baseada em reciprocidades que uniam protetor 

e protegido”. O campo para os agregados, poderia significar também, a sobrevivência.  

Aleixo na mesma correspondência diz: “recebi a conta dos carneiros coube-me de sorte 9 

de 4536”. Se refere a seu pagamento, que de quarenta e cinco, havia recebido nove pelo sistema de 

sorte37, evidenciando mais uma vez que sua relação com o campo é de sustento. E solicita mais 

trabalhadores em decorrência do gado que estava a aumentar, e assim também o trabalho: “E esta 

pesso=lhe mais um vaqueiroque 6. vaqueiro é pouco pois q. o gado esta aumentando e o cerviço 

vai dobrando38 [...] “. 

Nas relações cotidianas, os vaqueiros e seus pares, estão imbuídos de táticas. Dentre as 

apropriações do conceito de tática para problematizar este texto, considera sobretudo por ser a 

‘arte do improviso, da ocasião e da oportunidade’. As táticas estão expressas em alguns momentos 

da labuta diária, na autonomia conquistada, nas relações estabelecidas com seus patrões. A 

confiança angariada, permitiu muita das vezes deixarem sua experiência com o trato na roça 

sobressair as decisões dos proprietários. Como na situação seguinte, em que Aleixo diz: 
 
Recebi a carta de VS.a para mandar a carne deixo de mandar por que perdeo toda de 
forma que não tem o que aproveitar eu sabia que perdia porque o mormaço era [sic] de 
mais mais vs.a mandou matar não hé ma culpa eu queria q vs.a mandasse Bibiano que era 
pra elle ver como ella estava39 [...]  
 

O vaqueiro é contundente ao dizer que sabia que a carne perderia, mas havia ordens do 

																																																													
34 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de agosto de 
1901. (Correspondências usuais). 
35 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de agosto de 
1901. (Correspondências usuais). 
36 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de agosto de 
1901. (Correspondências usuais). 
37 “Sorte, porque se remuneravam os administradores de fazendas ou vaqueiros livres que os substituíam, com ¼ dos 
bezerros que entregavam ao senhorio, quando os ferravam anualmente; e giz, devido ao costume de se assinalar com 
traços verticais de giz, na lousa, - ||||\||||\||||\||||\ - destacando o quinto traço, que indicava os bezerros da 
sorte do administrador ou vaqueiro livre, responsável pelo estabelecimento pecuarista.” (SANTOS FILHO, Lycurgo 
Uma comunidade rural do Brasil antigo (aspectos da vida patriarcal no Sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX). São 
Paulo: Nacional, 1956. p. 208-209); (NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao 
minifúndio (um estudo de história regional e local). Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS, 1998. p. 251) apud 
NEVES,2003, p.232). 
38 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Aleixo Ladeia Lima. Campos, 5 de agosto de 
1901. (Correspondências usuais). 
39   APMC. AFBC. Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Campos, 29 de 
novembro de 1891. (Correspondências usuais). 
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patrão para matar o gado. Sem contrariar, obedeceu a ordem. No entanto, ele queria que outro 

trabalhador, o Bibiano, tivesse ido olhar a carne porque segundo o vaqueiro, ele mesmo não poderia 

ir: “por que foi aproveitar esses dois dia a plantar minha roça40”. 

Ainda, é através das correspondências que num primeiro olhar trata dos informes da 

fazenda, é que podemos analisar aspectos culturais e de trabalho. Os costumes alterando as relações 

e se desvelando em tática. Particularidades deste aspecto, podem ser evidenciadas através da 

religiosidade presente nas práticas cotidianas dos sertanejos, sendo observadas na seguinte missiva:  
 

[...] Quanto as Vaccas de matalotagem41 que VS.a manda saber quanta tem não sei só 
agora na junta da boiada que posso contar e assim como não posso pegar ajunta no dia 
8 que nós marquemos por ser semana santa VS.a diria que não tem nada com a semana 
mas só nos respeitando pegarei no dia 15 se Deos Quizer42 [...] 
 

De acordo com o calendário cristão, observado pelo vaqueiro Porfírio, a Semana Santa 

estava se aproximando. Muito atento a isso, ele se propõe a adiar uma ordenança, a junta da boiada 

marcada para o dia oito, mesmo considerando que para o seu patrão essa data poderia nada 

representar, demonstrando o quanto a fé era importante na vida destes sujeitos. Considerar a 

adesão desta prática cristã, reafirma a autonomia destes sujeitos ao se ausentar de uma ordem 

combinada com seu patrão, ainda mais quando se observa o princípio defendido pelo vaqueiro que 

foi o respeito aos seus costumes. É um exemplo claro do costume organizando as relações. 

 
Considerações Finais 

 
A tessitura deste texto, ao intencionar pensar como aspectos da cultura, o costume e a 

experiência laboral estiveram presente no cotidiano dos vaqueiros, ainda que de maneira breve, 

revelaram uma relação destes sujeitos com o campo, de trabalho. Embora as cartas tivessem a 

prerrogativa de apresentar aspectos sobre o andamento das fazendas. As vivências, os pormenores 

e suas práticas culturais, apareceram nas entrelinhas.   

Foi perceptível como suas experiências se fizeram importantes nas atividades das fazendas, 

e como a lida diária lhes respaldavam. Foi ainda observável como o costume e a tática foram 

reivindicados quando suas práticas religiosas, aspectos de transmissão geracional foram ameaçados. 

																																																													
40 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfirio Pereira da Costa. Campos, 29 de 
novembro de 1891. (Correspondências usuais). 
41 Segundo Santos Filho (1956, p.227) “Vaca de matalotagem” e “boi de matalotagem” significavam – e ainda significam 
no Norte e Nordeste do país – o animal abatido para fornecer a carne da alimentação dos indivíduos que estejam em 
viagem ou afastados de seus penates. Numa junta ou rodeio, numa boiada em trânsito, numa festa..., todo boi abatido 
chamava-se de “matalotagem” [...] Por “matalotagem” também se entendeu, tanto no Nordeste e no Norte como no 
Sul do país, qualquer alimento levado por pessoas em viagem, para ser consumido em caminho. Numa tropa, por 
exemplo, costumava-se carregar um ou mais animais com mantimentos, aplicando-se então à carga alimentícia o nome 
de “matalotagem”.   
42 APMC. AFBC. Série: Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júnior. Dossiê: Porfírio Pereira da Costa. Correspondências 
usuais. 4 de abril de 1895. (Correspondências usuais). (Grifos meus).	
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Intencionou-se analisar como os sujeitos se apropriaram do espaço, como significou e (re) 

significou suas vivências nas relações. Como, ao apresentar o cotidiano das fazendas, o campo se 

configura como um lugar de trabalho, que diverge de um imaginário que considera o espaço rural 

enquanto bucólico. 

É uma pesquisa ainda em desenvolvimento, as fontes possuem outras facetas a serem 

problematizadas. Por hora, apresentou-se alguns. Aspectos das trajetórias destes sujeitos, estão por 

ser reveladas.  
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Entre aboios e toadas: vestígios de labutas e vivências de vaqueiros no Alto Sertão da Bahia 
(1960-1980)1	
 

 Carlos Alexandre Pereira Teixeira2 

 

Esta pesquisa busca discutir as vivências e labutas de vaqueiros no alto sertão da Bahia3, 

mais especificamente na região de Guanambi e seus entornos4, através da investigação de aspectos 

musicais (aboios e toadas), juntamente com os relatos orais5 compartilhados por aqueles sujeitos 

que atuaram como vaqueiros nessa região. Os anos de 1960 a 1980, contexto que delimita o recorte 

temporal deste estudo, refere-se ao período de atuação laboral dos vaqueiros entrevistados, mas 

também é o momento em que diversas mudanças sociais estavam ocorrendo na região do alto 

sertão. Inovações como a abertura de novas estradas, o início da utilização de veículos automotores 

e a aplicação de cercas e arames nos pastos são exemplos de modificações que impactaram 

diretamente na vida e no trabalho dos vaqueiros da região.6 

Análises dessa natureza foram possíveis desde as últimas décadas do século XX, quando 

diversas alterações ocorreram na historiografia, mais delimitadamente a partir da década de 70, com 

a emergência da História Cultural7. Nessa corrente teórica, as possibilidades de pesquisa são 

																																																													
1 Artigo apresentado no simpósio Mundos do trabalho: experiências de trabalhadores, identidades, associativismo e 
lutas por direitos, ocorrido durante V Simpósio de História Regional e Local: poderes e resistências na Universidade 
do Estado da Bahia, UNEB- Campus V, Santo Antônio de Jesus- BA. 
2 Mestrando do programa pós-graduação em História Regional e local da Universidade do Estado da Bahia, campus 
V, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.  e-mail- 
carlos_histor@hotmail.com. 
3 Alto sertão trata-se de uma região territorial com limites imaginários, identifica a região que abrange o Sudoeste 
baiano, também é chamado de alto sertão da Serra Geral. Conforme Neves (1998, p.22), a “Região do Alto Sertão da 
Bahia, é referenciada na posição relativa ao curso do Rio São Francisco na Bahia e ao relevo baiano, que ali projeta 
maiores altitudes.” 
4 Guanambi/BA e suas cidades vizinhas sofreram influências econômicas, sociais e culturais da atividade pastoril, 
contexto em que se encontra os vaqueiros, sujeitos essenciais para a funcionalidade da dinâmica pastoril no sertão. 
Obras memorialísticas, como: Teixeira (1991), Moura (2008) e Sampaio (2002), apresentam informações que reiteram 
a forte presença de atividades pecuaristas na região do alto sertão baiano, como também a presença dos vaqueiros.  
5 Segundo Portelli (1981, p.16) “[...] a História Oral tende a representar a realidade não tanto como um tabuleiro em 
que todos os quadros são iguais, mas como um mosaico ou colcha de retalhos, em que os pedaços são diferentes, 
porém, formam um todo coerente depois de reunidos a menos que as diferenças entre elas sejam tão irreconciliáveis 
que talvez cheguem a rasgar todo o tecido. Em última análise, essa também é uma representação muito mais realista 
da sociedade, conforme experimentamos.” 
6 Os vaqueiros que colaboram com essa pesquisa possuem idades distintas entre si, no entanto durante o recorte 
temporal de 1960-1980 ambos estavam ativos nos trabalhos com o gado. Nesse período diversas iniciativas 
modernizadoras foram aplicadas pelos sertões, conforme escreve Andrade sobre a criação da SUDENE, programa 
governamental que: “foi criada em hora oportuna visando coordenar a aplicação de verbas públicas no Nordeste, salvar 
a região o flagelo do subdesenvolvimento que, mais que o das secas, a vitimava.” (p.288) 
Essas mudanças determinaram diferenciações nos sistemas de criação de gado, assim, algumas técnicas utilizadas pelos 
vaqueiros tiveram que ser encerradas, ou em alguns casos amoldadas. A modernidade aos poucos foi sendo conferida. 
7 Assim como em outras correntes, o historiador cultural apresenta sua abordagem com abertura para outras análises 
e versões, ciente de que jamais será possível a verdade total e única.  Para Pesavento (2005, p.51) “no campo da História 
Cultural, o historiador sabe que a sua narrativa pode relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser 
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diversas, novos modelos, práticas e focos de investigação foram criados e aperfeiçoados: “a história 

das práticas religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a história do 

experimento e não da teoria científica” (BURKE, 2005, p.78).  Com a História Cultural, ampliaram-

se as possibilidades de pesquisa histórica com a inclusão de temas que outrora foram 

negligenciados; as experiências individuais e coletivas de grupos sociais ganharam maior visibilidade 

e os estudos de questões ligadas à cultura tornaram-se recorrentes nos meios acadêmicos. De 

acordo com Vainfas (1997, p. 220), a Nova História Cultural cumpriu o importante papel de não 

olhar apenas para: 
 

[...] as expressões culturais das elites ou classes “letradas”, se atentando, sobretudo, para 
as manifestações das massas anônimas: as festas, as resistências, as crenças heterodoxas... 
Em uma palavra, a Nova História Cultural revela uma especial afeição pelo informal e, 
sobretudo, pelo popular. 
 

Conforme Fenelon (1993), a cultura8 deve ser analisada como um processo que modela e 

envolve os modos de vida dos sujeitos na sociedade. Não se trata apenas de evidências artísticas, 

mas sim de particularidades sociais.  

As características do sistema pastoril nessa região evidenciam a atuação constante do 

vaqueiro, como um dos principais sujeitos envolvidos na dinâmica da criação do gado, na medida 

em que era o agente responsável pela criação e zelo dos animais. Santos Filho (1956, p.211) 

apresenta que: “Dos servidores da fazenda de criação, o vaqueiro era o de maior importância. 

Cabiam-lhe os principais misteres, as principais obrigações”. Contudo, mesmo diante dessa 

singularidade histórica do vaqueiro, a ausência de investigação e pesquisa ocultou, por muito 

tempo, a visibilidade desses sujeitos na historiografia. Nesse sentido, os vaqueiros da região 

sertaneja em questão, tanto operaram no sistema pecuarista, como também também se 

apresentaram enquanto agentes culturais repleto de peculiaridades. 

Para uma análise de maior envergadura sobre a labuta dos vaqueiros, é necessário discutir 

sobre as características geográficas do alto sertão baiano. A natureza vegetal e climática sertaneja 

																																																													
objeto de múltiplas versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve comparecer no seu trabalho de escrita 
da História como um horizonte a alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído por uma verdade única 
ou absoluta. O mais certo seria afirmar que a História estabelece regimes de verdade, e não certezas absolutas” 
8 Apesar do termo cultura ser extremamente polissêmico, para este trabalho o seu conceito toma a definição de Geertz, 
(1989, p.15): “cultura deve ser considerada não um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de 
mecanismos de controle [...] para governar o comportamento”. Geertz escreve ainda, que “todos os homens são 
geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que chamamos de cultura”, pois, “Não dirigido 
por padrões culturais – sistemas organizados de símbolos significantes – o comportamento do homem seria 
virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões emocionais. A cultura, a totalidade 
acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela – 
a principal base de sua especificidade”. (1989, p.33). Sendo assim, cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, 
conduntas, símbolos, sentimentos e práticas sociais, compartilhados no decorrer dos tempos, todo e qualquer tipo de 
criação e costume social ou individual. 
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condicionou os modos de vida dos que ali viviam, a utilização do gibão de couro, faz observar 

apenas uma pequena faceta das diversas formas de adaptação aplicadas no dia dia nessa região, 

essas articulações alcançavam os aspectos culturais desses sujeitos. Essa relação cultura versus 

natureza é de importante discussão, uma vez que é perceptivel a influência que o meio natural 

apontava para o modo de vida dos sertanejos. Sobre essa abordagem, Certeau escreve que: 

 
 

“Mas o historiador não se contenta em traduzir de uma linguagem cultural para outra, 
quer dizer, produções sociais em objetos de história. Ele pode transformar em cultura os 
elementos que extrai de campos naturais. Desde a sua documentação [...] até o seu livro 
[...], ele procede a um deslocamento da articulação natureza/ cultura. [...] Modifica o meio 
ambiente através de uma série de transformações que deslocam as fronteiras e a 
topografia interna da cultura. Ele "civiliza" a natureza – o que sempresignificou que a 
"coloniza" e altera.” (CERTEAU, 1982, p.79). 

 
Nessa perspectiva cultural, a musicalidade dos vaqueiros tornou-se uma maneira de 

expressão, onde se registravam seus lamentos, alegrias, tristezas; nessas composições estão 

guardados aspectos do cotidiano desses sujeitos e do seu labor com o gado. O registro e as 

gravações feitas a partir da indústria fonográfica permitiram a conservação de algumas dessas 

composições. Dentre os principais assuntos abordados nas letras, os de maiores notoriedades são 

as pelejas no campo, as lembranças dos “melhores” vaqueiros, das reses mais temidas e difíceis de 

serem capturadas, do tempo de juventude, das mulheres amadas e dos romances proibidos.  Sobre 

a importância dessas músicas, Boaventura, (1989, p. 421) as identifica como um meio de 

compreender a história não apenas dos vaqueiros, mas também dos sujeitos que se relacionaram 

com eles: 
 

Na dolência de um aboio escreve-se a reticência de uma página social, que os citadinos 
procuram esconder inutilmente. No rouco rumor das rústicas cancelas, no lépido 
escavacar dos cascos nos currais, esconde-se de nós a história adormecida da vida nas 
casas-de-fazenda, dos velhos casarões do âmbito pastoril. 
 

No ambiente dos vaqueiros a música está bem além de uma expressão artística. Por se 

tratarem de sujeitos que na maioria dos casos não foram alfabetizados, a musicalidade foi em certos 

momentos um meio de comunicação e interação entre eles e seu meio social, tomando outras 

dimensões e expectativas. Sendo assim, esse artigo, resultado parcial de uma pesquisa em 

andamento no Programa de Pós-graduação em História Regional e Local, no Campus V da 

Universidade do Estado da Bahia, busca discutir a musicalidade dos vaqueiros enquanto uma fonte 

que carrega informações diversas sobre os aspectos das vivências desses sujeitos no alto sertão da 

Bahia. 
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1.0. “O vaqueiro seguiu na frente e boiou”: A musicalidade do vaqueiro encourado. 
 

Os vaqueiros em seus afazeres diários enfrentaram distintas adversidades. Para tais 

situações, foram criadas adaptações e estratégias no intuito de alcançar êxito em suas pelejas, entre 

as quais está o aboio. O aboio do vaqueiro é um tipo de canto, que tem como principal função 

orientar e comandar o gado ao longo de trajetos a serem transpostos. Como afirmou senhor Lôro, 

um dos entrevistados, o aboio: “chama a atenção até do gado, chama a atenção até do gado, o gado 

depois que ele tiver dominado, o vaqueiro seguiu na frente e boiou o gado, o trem pisa no arriador, 

no arriador [...]”9 

O aboio consiste em um meio de comunicação e interação entre o homem e animal e 

serve também para acalmar as reses e guiá-las. De acordo com a fala do senhor Lôro, acima citada, 

o aboio pode ser analisado não apenas como uma “ferramenta” de interação com o gado, mas 

também como uma estratégia de sintonia entre os demais vaqueiros espalhados no campo durante 

os afazeres. Quando ele diz: “chama a atenção até do gado”, assinala para os outros sentidos desse 

canto, os quais, não se encerram na relação homem/animal.    

O aboio nos últimos anos passou por diversas mudanças, mas ainda como antes, possui 

uma sonorização muito ímpar e própria. O ato de aboiar é executado por meio de vogais em tons 

agudos e estridentes que, a depender do timbre vocal de cada aboiador, pode alcançar longas 

distâncias. É um canto cadenciado, assim como o cavalgar lento da criação; é também melancólico, 

quase um lamento. Em algumas ocasiões contém versos e rimas, neste caso, é identificado como 

toada.  

O termo toada é derivada do verbo toar, ou seja produzir um forte som, ressoar. Na 

musicalidade brasileira vários significados são atribuídos a este tipo de canto, podem ser 

memorizadas ou, até mesmo, improvisadas; as vezes são cantadas em dupla, de forma sincronizada, 

quando os cantadores alinham as vozes em tom musical semelhante.  

O conceito mais comumente utilizado para a definição da toada, refere-se à característica 

melódica de qualquer canção, sobre a qual se pronunciam os versos da letra. Na região alto 

sertaneja, o gênero assumiu um tom de lamento, onde são cantados a dor e a nostalgia, mas também 

é onde se cantam as alegrias e as boas lembranças de tempos já vividos. Andrade (1989, p.116) a 

define como, "aquela dolência caprichosa, lânguida; aquela sensualidade trescalante, opressiva, 

quase angustiosa; aquela melancolia das vastas paragens desertas; aquele deserto, digamos assim, 

da linha melódica brasileira". Em geral, as toadas fazem referência a fatos e causos que permeiam 

																																																													
9 Melquiades Manoel Gonçalves (Lôro), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte Alto/BA. 
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a vida e o trabalho dos vaqueiros e se misturam ao aboio, que serve para iniciar e/ou terminar a 

toada, ou seja, a toada e o aboio estão musicalmente atrelados.  

Diversas definições já foram apresentadas sobre o aboio do vaqueiro, no entanto, 

observa-se que essas acepções são semelhantes e dialogam quase que fielmente. Para Andrade 

(1987), o aboio é: “um canto melancólico com que os sertanejos do Nordeste ajudam a marcha das 

boiadas. É antes uma vocalização oscilante entre as vogais A e Ô. A expressão de impulso final 

“Oh dá!” também muda para “Êh, boi!”. (MAURICIO, 2006, p.16 apud ANDRADE,1987, p. 54). 

Ainda sobre o aboio diz que: 
 

O marroeiro (vaqueiro) conduzindo o gado nas estradas, ou movendo com ele nas 
fazendas, tem por costume cantar. Entoa uma arabesco, geralmente livre de forma 
estrófica, destituído de palavras as mais das vezes, simples vocalizações, interceptadas 
quando senão por palavras interjectivas, “boi êh boi”, boiato, etc. O ato de cantar assim 
chama de aboiar. Ao canto chama de aboio. (ANDRADE, 1989, p.1-2). 
 

As citações acima delimitam o aboio em suas características estruturais, elegendo-o como 

uma técnica de trabalho do vaqueiro. Por sua vez, Cascudo (1976) com um cunho mais poético 

aborda sobre o aboio como uma ação presente e recorrente pelos sertões em que se prevalecia o 

pastoreio: “o canto dos vaqueiros apaziguando o rebanho levado para o curral é de efeito 

maravilhoso, mas sabidamente popular, em todas as regiões de pastorícias”. (LAPENDA, 1990, 

p.35 apud CASCUDO, 1976, p.38). Já a abordagem mais detalhada de Bezerra (1978) elenca 

algumas especificidades do aboio, pois o mesmo possui certas entonações de canto que servem 

para “[...] aquietar, para apaziguar, para incitar o gado para o curral, ou ainda para orientar a boiada 

ao longo das suas estradas poeirentas.” (LAPENDA, 1990, p.35 apud BEZERRA, 1978, p.17). 

Essas ações tomam sentidos diferentes conforme a força ou a velocidade com que o vaqueiro 

vocaliza o aboio para o gado: Vocalizações longas e lineares para acalmar o gado, enquanto que 

para incitar os animais cantam-se de forma descontinuada, com cortes rápidos e gritos fortes. 

No plano musical o aboio possui peculiaridades que o diferencia como um estilo próprio 

e singular. O canto é caracterizado por uma variação de afinação musical muito grande, 

principalmente nos sons mais agudos e estridentes; não possui uma marcação de tempo/compasso 

fiel, é na maioria das vezes um canto improvisado conforme a necessidade da ocasião.  Já a toada 

possui uma variação e uma marcação de tempo muito estável, os versos e rimas seguem, na maioria 

das vezes, um ritmo padrão do início ao final. O aboio volta-se com maior ênfase para o trabalho, 

servindo ao vaqueiro como um meio de comando e interação com o gado, enquanto que a toada 

carrega aspectos “mais musicais” e de diversão, transportando informações, contos, letras e 

diversas melodias. O vaqueiro aboiador utilizava-se de ambas (aboios e toadas) durante os seus 

trabalhos de campo. 
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As toadas e aboios cantados pelos vaqueiros do alto sertão baiano trazem evidências da 

vida desses sujeitos. Transmitidos por meio de uma “tradição oral”, guardados na memória10 

daqueles que um dia experimentaram de perto o labor com o gado, os aboios e toadas dos vaqueiros 

dessa região preservam “saberes, costumes e tradições” que fazem parte da identidade dos que 

ainda vivem ao alcance dessas memórias. Nessa perpectiva, Joutard (2005, p. 233), chama atenção 

para o valor da oralidade enquanto meio de transferência de “conhecimento inter-geracional”:  
 

A prática narrativa manifesta-se num conhecimento que não é enciclopédico, tampouco 
temporal.  A transmissão das características de uma cultura é para Eclea Bosi (2004), “um 
dinâmico ato de reelaboração”, uma vez que se absorve e ressignifica um conhecimento, 
transformando-o. Desse modo, possuir uma tradição oral equivale a deter a capacidade 
fruir lançando mão de  uma memória emocional, alicerçada em reminiscências afetivas 
nas quais o intérprete (e o ouvinte) se reconhece(m) como parte do todo.   

 
As expressões orais, as letras dos aboios e toadas dos vaqueiros transportam a memória 

desses indivíduos. E, através da musicalidade e da oralidade, esses homens se percebem enquanto 

sujeitos históricos, pois são participantes e detentores de sua própria história e de seu grupo social. 

É importante salientar que as informações presentes na musicalidade dos vaqueiros são 

semelhantes e se relacionam com a de outras regiões, já que o labor de vaqueiro seguiu alguns 

meios norteadores e necessários para a eficácia do trabalho com o gado pelos sertões, mas também 

não se deve escantear as particularidades e diferenças do trabalho de cada índivíduo em suas 

respectivas regiões. 

No trecho da toada: “[...] O meu grito de vaqueiro domina qualquer boiada, meu cavalo 

é ligeiro, minhas perneira ensebada. [...]”11, está presente não só a ideia do aboio como ferramenta 

de comando e contenção do gado, mas também, indícios dos apetrechos utilizados pelos vaqueiros 

durante o trabalho, a exemplo das perneiras. Esse acessório fazia parte de um conjunto de 

vestimentas de couro que cobriam o corpo do vaqueiro e também, algumas partes do cavalo. O 

traje completo é chamado de gibão de couro, utensílio muito útil e importante durante a lida com 

o gado.  

Diante da bravura da vegetação árida dos sertões, houve a necessidade de que os vaqueiros 

se adaptassem ao trabalho no campo, o que fez do gibão um acessório indispensável e característico 

dos vaqueiros. A roupa feita de couro servia para proporcionar proteção contra os galhos secos e 

																																																													
10 Segundo Le Goff  “A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar 
a um conjunto de funções psíquicas,  graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 
que ele representa como passadas.” (LE GOFF, 1994, p.423). 
11 Durante as entrevistas foi observado a presença de canções da dupla de cantadores Vavá Machado e Marcolino, pois 
por meio dos discos de vinil, em algumas ocasiões, alguns dos vaqueiros entrevistados tiveram acesso a essas músicas. 
Álbum: Vavá Machado e Marcolino – Aboios e Toadas. Musicolor – continental – 1976.  Faixa 1-Aboio do Vaqueiro. 
Colaboração José Lessa. Disponível em: http://forroalagoano.com/vava-machado-e-marcolino/ acesso dia 
03/04/2015 às 15:00. 
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espinhos do mato. Também associado a criação de gado, o couro assumiu uma importância 

significativa para a produção de aparatos diversos, utilizados principalmente no meio rural. Tal 

relevância é abordada com riqueza de detalhes por Abreu (1907).12 

Santos Filho (1956)13 também descreve os aparatos utilizados pelos vaqueiros do alto 

sertão baiano no século XIX, descrição que se assemelha aos relatos colhidos junto aos 

entrevistados desta pesquisa, quando enfatizam a necessidade do uso da roupa de couro:  
 

Era pra o garrancho, espim, não corta a gente, ele bate e escorrega, [...] É não corta e 
aonde é o espim não é entrava, com a camisa se entrasse no mato saia nú. É saia nú! 
Porque naquela época, hoje não, hoje é capoeira é, desmataram tudo, naquela época era 
mato bruto [...] Uma coisa que eu nunca eu usei de proteção no animal, nois aqui nenhum, 
cumpade Vande mermo inda chegou ponto de arcançar, era aquele peitoral largo de 
proteção no animal. Não usava não, se eu falar que eu usava na época que eu trabalhava 
eu to mentino.Não usava. E o peitoral. Agora tem umas região pra fora aqui na região de 
Conquista usava. O peitoral era dessa largura assim, ele cubria a maçã do peito, do 
pescoço do cavalo da metade da maçã do peito. Aquilo era proteção de garrancho, espim, 
arranha gato.14 
 

Vale ressaltar, que ainda hoje, é possível analisar nos municípios circuvizinhos traços de 

permanância do uso da indumentária. A exemplo, vaqueiros da região de Lagoa Real se encouraçam 

especialmente em épocas de festividades, como na tradicional Missa do Vaqueiro e em Guanambi 

durante as cavalgadas, que são festas que promovem o encontro e a confraternização do vaqueiros. 

Apesar de atualmente serem apetrechos utilizados ocasionalmente em momentos de aparição 

pública, ainda dão uma dimensão de como eram as vestimentas utilizadas pelos vaqueiros 

entrevistados.  

 
2.0. “Vaqueiro que é vaqueiro, zela seu gado e quer bem”: Os afazeres vaqueirais. 
 

Os trabalhos dos vaqueiros nessa região seguiram práticas de adaptação, no intuito de 

driblar as dificuldades impostas pelo clima e pela vegetação, que por sua vez, comprometiam a 

sobrevivência humana e animal.   

Como diz o verso aboiado por senhor Manezim: “Oooooooi, vaqueiro que é vaqueiro, 

zela seu gado e quer bem. Todo dia vai ao campo, contar as reses que tem. Quem não gosta de 

																																																													
12 O couro foi utilizado para a confecção de diversos materiais utilizados no cotidiano do sistema pastoril. Diante dessa 
significância, alguns autores apresentam um recorte temporal identificado como “Era do Couro” (ABREU, 1907, 
p.127). Ver também Santos Filho (1956).  
13 A roupagem de trabalho dos vaqueiros é descrita por Santos Filho, que faz uma abordagem sobre os utensílios 
utilizados no Brejo do Campo Seco onde hoje é localizada a cidade de Brumado-Ba: “Compunha-se o traje de várias 
peças: o gibão (ou jaleco, espécie de paletó bem curto), o guarda-peito (ou peitoral ou parapeito, espécie de colete 
usado por sobre a camisa e por sob o gibão), as perneiras (ou calças sem fundo, vestidas por sobre a ceroula comprida 
de pano de algodão), chinelas (também de couro, protegendo o peito do pé), luvas (igualmente de couro, deixando os 
dedos de fora e protegendo apenas o dorso da mão), chapéu (de abas pequenas e bordado a linha).”(Santos Filho1956, 
p.216).  
14 Melquiades Manoel Gonçalves (Lôro), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte 
Alto/BA. 
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vaqueiro, não gosta de mais ninguém. Ai eii eeii.”15, a principal função dos vaqueiros era cuidar do 

gado. O zelo pelo animal envolvia diversas ações, como descreve Abreu (1907, p. 128-129):  
 

[...] cabia amansar e ferrar os bezerros, cura-los das bicheiras, queimar os campos 
alternadamente na estação apropriada, extinguir onças, cobras e morcegos, conhecer as 
malhadas escolhidas pelo gado para ruminar gregariamente, abrir cacimbas e bebedouros. 
Para cumprir bem com seu officio vaqueiral,[...] as madrugadas não o acham em casa, 
especialmente de inverno, sem attender ás maiores chuvas e trovoadas, porque nesta 
occasião costuma nascer a maior parte dos bezerros e pode nas malhadas observar o gado 
antes de espalhar-se ao romper do dia, como costumam, marcar as vaccas que estão 
próximas a ser mais e trazel-as quasi como á vista, para que parindo não escondam os 
filhos de forma que fiquem bravos ou morram de varejeiras.  
 

O trecho da toada “todo dia vai ao campo”, evidencia a periodicidade e a disciplina exigida 

no trabalho. Conforme a citação acima, os trabalhos começavam ainda na madrugada, quando os 

vaqueiros observavam o gado. A eles cabiam o controle das doenças e das pragas já que, diante da 

ausência da medicina veterinária, era preciso administrar as técnicas de cura das mazelas, como 

apresenta senhor Lôro:  
 

O remédio era da roça, quando o gado adoecia... E aftosa, hoje tem, tem o medicamento, 
antigamente o que, como se tratava da aftosa... pegava quando ela atingia muito forte, 
pegava o curral, na porteira, pegava um cal, esse cal que tinha de trabaiar ne casa. Pega o 
saco de cal despejava na porteira e moiava feito lama, e ai tocava o gado separado, o gado 
chegava e entrava, naquela lama ia atravessando, tratava do gado da aftosa naquela época 
assim. [...] porque o cal come, é muito forte, queima, mas era com o quê que tratava, era 
isso ai, ou então o besocriol, também, é, é mais novo. Depois ai agora chegou o 
veterinário e foi uma grande avanço que deu o medicamento pro animal , porque 
antigamente murria que fazia dó. [...]E hoje morre, mas é bem mais dificil, pra toda 
doença tem o medicamento, hoje tem. 16 
 

Além desse controle das doenças, o zelo com o gado envolvia outras tarefas. A 

insuficiência/inexistência de currais para a acomodação do rebanho deixava o gado criado a solto, 

a mercê da alimentação e da água disponível nos vastos campos abertos, legando aos vaqueiros a 

árdua missão de “olhar o gado”, como descreve senhor Vande:  
 

Bom, a região aqui era uma região assim muito, muito pode dizer quase abandonada, 
naquele abandono, né? Manga17 não tinha manga. Ai então os vaquero quando, quando 
ia trabaiar tinha espaço, né? Muito lombo, não tinha manga era aquele campo vei solto, 
é, ai não era cercado não, não tinha cerca não, os criador quando soltava gado no campo 
pra oiar, batia uma ou duas semana atras de um gado, era pa ver, caminhava, caminhava 
até mais cansava demais pa ver, agora quando via esse gado pra poder pegar é que era o 
sacríficio né? 18 
 

																																																													
15 Manoel José Santana. (Manelzim), entrevista realizada pelo autor em 07 de março de 2015. Guanambi/BA 
16 Melquiades Manoel Gonçalves (Lôro), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte 
Alto/BA. 
17 O termo manga é comumente utilizado pelos vaqueiros para se referirem aos terrenos cercados e com pastagem 
para o gado. 
18 Gevandes Francisco da Silva (Vande), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte Alto/BA. 
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Senhor Lôro também informa que as cercas para a reclusão do gado eram raras, havia no 

entanto, pequenos cercados para algumas ocasiões, principalmente para a contensão dos cavalos. 

Possivelmente esses pequenos currais serviam também para a separação de animais com crias em 

amamentação:  

 
Antigamente tinha uma rocinha, duas, três, quatro hectares pra prender um cavalo, pra 
prender um cavalo, não existia uma manga de pasto pra dizer assim eu tenho essa reserva 
eu vou levar o gado pra cumer, não existia não[...]19 
 

  No trecho do verso citado anteriormente: “Todo dia vai ao campo, contar às reses que 

tem”, observa-se essa característica do sistema pastoril do alto sertão baiano, com o gado livre 

pelos campos haviam grandes possibilidades de extravios e perda de animais dado os mais diversos 

motivos.  

Dentre os afazeres vaqueirais, esses sujeitos deveriam eliminar possíveis ameaças externas 

à criação, a exemplo das onças. Diante da quantidade de matas virgens o índice de população de 

onças era possivelmente um tormento para o zelo do gado, isso devido aos ataques contra as 

criações. Nos versos da toada cantada por senhor Manelzim é ilustrado um ataque do felino: “Uma 

onça perigosa, ne meu burro quis dar um abraço, na hora me vi perdido, rodei de cima do macho, 

puxei de pressa o revolve estourei quatro balaço, a onça deu um miado, e morreu sem dá um passo. 

Arrisquei a minha vida, mas salvei o meu penacho.”20 No alto sertão baiano esses felinos se fizeram 

presente, como relata senhor Lôro: “ Eu trabaiei nessa mata aqui só tinha onça e boi brabo... onça 

é... quando nois cheguemo pra qui era... só tinha onça e boi brabo aqui. ”21 Diante dessa narração, 

pode-se considerar que possíveis ataques dos felinos contra as criações foram eminentes. Outros 

estorvos naturais dificultavam a dinâmica do sistema pastoril. 

A falta de pastagens e de aguadas satisfatórias foram empecilhos para a sobrevivência dos 

animais, e também dos vaqueiros. Esses sujeitos procuravam driblar as dificuldades características 

das regiões mais secas, mas nem sempre podiam se furtar de situações mais extremas. Nesse 

sentido, senhor Lôro narra uma situação em que ele e seu companheiro de trabalho, com sede, 

beberam água de uma lagoa com condições impróprias para o consumo: 
 

Nois já tiremo a frarda da camisa de baixo do gibão estendemo naquela lagoinha do Vai 
Embora cumpade, estendemo por riba daquela nata cuaiada, feito lama e baixamo a boca 
e bebemo e enxemo a barriga e não morreu, ninguem morre não, agente morre no dia 
que chegar, nada mata ninguem, [...] E ai ficava a lama grudada na fralda da camisa de 

																																																													
19 Melquiades Manoel Gonçalves (Lôro), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte 
Alto/BA. 
20 Manoel José Santana. (Manelzim), entrevista realizada pelo autor em 07 de março de 2015. Guanambi/BA 
21 Melquiades Manoel Gonçalves (Lôro), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte 
Alto/BA. 
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baixo do gibão e ai continuava de novo outra veiz, cachorro ia na água na lama tomava 
um bâim ou lamiava e baxava o fucim no chão.22 
 

Como a falta de água lastimava também a criação, senhor Lôro narra ainda a adaptação 

do próprio gado, que diante das dificuldades, criou aptidões biológicas para matar a sede:  
 

A água que o boi brabo bebia era o cipó de boi. [...] O cipó era cipó, é mato ... agora ele 
nasce e sobe nos pau e fica aquelas ramona grossa dessa grussura... mas aquilo é chei 
d’água, então aquilo o gado, o gado brabo que não ia na águada beber ele conseguia 
mastigar até aonde ele arcançava, depois que ele mastigava aquilo ele comia um pouco, 
não deixa de não comer mas ficava que nem uma paia de mí o cipó seco, ficava seco 
espindurado.[...]23 

 
A alimentação desses animais seguia as leis da natureza, pois conforme os entrevistados, 

ainda não se empregavam as técnicas de ensilamento e de fenagem. Senhor Lôro narra sobre a 

aptidão do gado em buscar o alimento no campo, e ainda evidencia situações de comércio, 

enumerando quantidades consideráveis de vendas de cabeças de gado: 
 

o trem cumia era a mata bruta o que ele achar, fôia de pau, ele cumia ai e bibia o dia que 
dava certo dele vim beber, o dia que dava certo, solto, solto, não tinha não. Aqui tinha 
um fazendeiro véi aqui, aqui muito pertim, finado Antônio, eu mesmo ajuntei pra ele,[...] 
Ele vendia, sessenta, setenta, oitenta  boi, e ele não tinha o lugar de prender um cavalo, e 
nem manga e nem roça, cumia no mato.[...], tava tudo solto, ele criava cem, duzento gado 
em cima da fazenda do outro[...]24 

 

Senhor Lôro relata sobre a inexistência dos currais de contensão do gado. No trecho 

acima, o mesmo baseia a quantidade de reses de uma respectiva fazenda, ainda diz que o gado 

invadia as fazendas vizinhas, pois eram criados soltos. Diante dessa situação, cabe considerar a 

importância do vaqueiro na funcionabilidade do sistema pastoril, nas atividades de ajuntamento e 

remanejamento do rebanho, principalmente no período de estiagem, estação em que se tornava 

ainda mais escassa a água e a comida. A utilização de vegetais cactáceos, como a palma e o xique-

xique, era comuns para a alimentação do gado.  

Dentre as obrigações mais manifestas dos vaqueiros, estão o ajuntamento e a apartação. 

Os versos seguintes do aboio e toada explanam sobre o processo de apartação, ou seja, a separação 

dos gados no campo:  
  

Êêêêêi. [...] o sertão é animado,  a invernada passou  o mato ficou pelado, e a vaqueirama 
se junta para a apartação de gado êêêêaaa. Se ver vaqueiro encourado, cavalo gordo e 
ligeiro, fama de boi corredor no campo chêi de espinheiro e vaqueirama aboiando na casa 
do fazendeiro. Êêêêi.25 
 

																																																													
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Manoel José Santana. (Manelzim), entrevista realizada pelo autor em 07 de março de 2015. Guanambi/BA 
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Nesse trecho observa-se algumas evidências do trabalho de campo do vaqueiro a procura 

do gado. A “invernada” se refere ao período de chuva, nessa estação, o gado tinha acesso a mais 

suprimento e água, no entanto, depois do inverno emanava a estiagem, estação em que o mato 

ficava “pelado”, ou seja, seco sem folhagem; nesse momento então, a “vaqueirama” se reunia “para 

a apartação de gado”, separar os animais de acordo a necessidade. 

Segundo Lycurgo Santos Filho (1956, p.216), o ajuntamento das reses era feito por 

diversos motivos: “A junta constituiu a grande sensação do pastoreio. Consistia no que os sulinos 

chamam de rodeio.Era a reunião dos animais dispersas pelos campos e malhadas, para separá-lo, 

vendê-lo, ferrá-lo, curá-lo de ferimentos...”  

A apartação e o ajuntamento do gado eram um trabalho demorado e difícil, condicionado 

a quantidade e ao grau de asselvajamento dos animais. Cascudo (2005, p. 107) descreve que 

“Dezenas e dezenas de vaqueiros passavam semanas reunindo a gadaria esparsa pelas serras e 

tabuleiros, com episódios empolgantes de correrias vertiginosas.” A contagem dos vaqueiros era 

de acordo com a quantidade de animais a serem perseguidos, ou, conforme as condições de cada 

fazenda, assim como narra senhor Vande: “Ia até dez (vaqueiros), dependendo do tanto (de gado) 

que ia pegar né? ”26 No entanto, diante de possíveis dificuldades existentes, o que se observa no 

alto sertão baiano é um pequeno número de vaqueiros tomando conta das reses, conforme 

apresentou a revista do IBGE: “Administra a fazenda um vaqueiro, que algumas vêzes tem um ou 

dois auxiliares” (DOMINGUES, 1947, p.219). 27 

O trabalho desses sujeitos foi de grande importância para a manutenção do sistema 

pastoril vigente no contexto histórico recortado.  

 
Considerações finais  
 

Os aboios e as toadas possibilitaram a análise da presença dos vaqueiros no sistema 

pastoril baiano, como também evidenciaram informações relevantes sobre os afazeres e as técnicas 

de trabalho utilizados para desempenhar as funções no zelo das criações, além de permitirem uma 

breve análise sobre a esfera social da região.  A musicalidade destes sujeitos mostrou possuir 

materiais que servem enquanto fontes para a historiografia, permitindo um grande leque de 

abordagens para vindouras pesquisas.  

As letras das músicas proporcionaram, uma vez analisadas, levantar questionamentos e 

problematizações que implicaram em cruzamentos de informações com outras fontes, criando 

																																																													
26 Gevandes Francisco da Silva (Vande), entrevista realizada pelo autor em 13 de abril 2014, Palmas de Monte Alto/BA. 
27 Revista Brasileira de Geografia. Sumário do número de abril-junho de 1947, p.219. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1947_v9_n2.pdf.  Acessado em 21/09/13 às 
20h30min. 
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vestígios norteadores sobre o sistema pastoril da região. Os aboios e as toadas, além de serem 

cantos utilizados durante as atividades laborais, também apresentaram ser um meio de interação 

entre os homens, pois quando cantados no cotidiano tomou aspectos comunicativos diante dos 

seus grupos sociais, sendo que posteriormente tomou proporções comerciais no mercado 

fonográfico. 

 Analisar as entrelinhas das músicas cantadas por esses vaqueiros permitiu compreender 

as feições do trabalho destes homens. As letras evidenciam as principais atividades com o gado, as 

dificuldades impostas pela característica ambiental da região, como também apresentam as formas 

de adaptação diante dessas condições naturais infaustas.  

Essa pesquisa, ainda em andamento, contempla em partes, a presença e a atuação dos 

vaqueiros, mas diversas lacunas historiográficas ainda existem sobre esses sujeitos, pois as atuações 

desses homens foram constantes e primordiais para a manutenção do sistema pastoril. Outras 

pesquisas se fazem necessárias para maiores compreensões sobre esses indivíduos, muitos outros 

aspectos podem ser analisados pela historiografia, no percalço de evidenciar e compreender outras 

práticas sociais e culturais dos vaqueiros no alto sertão da Bahia.  
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NETO, Ângelo Alves de 81 anos, aposentado.  Fazenda Floresta, zona rural / Guanambi-Ba, 
momento único, 08 de março de 2015. 50 min. 
 
PEREIRA, Osvaldo.  61 anos, fazendeiro.  Fazenda Orion, zona rural / Guanambi-Ba, momento 
único, 07 de março de 2015. 49 min 
 
SANTANA, Manoel José. 67 anos, aposentado.  Fazenda Lagoa do Honório, zona rural 
/Guanambi-Ba, momento único, 07 de março de 2015. 49 min. 
 
Fontes complementares 
 
Revista Brasileira de Geografia. Sumário do número de abril-junho de 1947. Contribuição ao 
Estudo da Geografia da Região Sudoeste da Bahia. Prof. Alfredo José Porto Domingues. 
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Disponível em:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1947_v9_n2.pdf. 
Acessado em 21/09/13 às 20:30. 
 
Vavá Machado e Marcolino – Aboios e Toadas. Musicolor – continental – 1976. Colaboração José 
Lessa, acervo pessoal. Disponível em: http://forroalagoano.com/vava-machado-e-marcolino / 
acessado em 03/04/2015 às 15:00.  
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A representação sociocultural do cotidiano dos sisaleiros nas manifestações culturais 
do município de São Domingos na década de 1990 
 

Iracema Lopes Alves1 

 

Introdução 
 

 O agave no Nordeste Baiano tornou-se símbolo de sobrevivência para muitas 

famílias que não possuíam alternativa de emprego. A partir da década de 1940 com sua 

exuberância na paisagem local, atraia muitos olhares e expectativas de dias melhores para a 

população de um modo geral, pois o “verde do agave” seduzia, quebrando a rotina da 

paisagem local marcada por vegetais acinzentados e retorcidos. Todavia, a sisalicultura não 

trouxe somente esperança e prosperidade para a região, também se mostrou agressiva nas 

condições de trabalho e alterou profundamente o cotidiano de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais. 

Assim, o estudo desenvolvido neste trabalho encontra-se dentro de uma perspectiva 

da história social da cultura. Desse modo, em uma área muito ampla fazem-se necessário 

expor alguns teóricos que auxiliaram no desenvolvimento dessa investigação. Peter Burke 

(2000, p.13), ao falar sobre cultura, resume que esta por sua vez só pode ser definida em 

termos da nossa própria cultura. O fato é que o conceito de cultura vem mudando ao longo 

do tempo. Para os historiadores, o termo cultura, no século XIX, estava ligado à arte, à 

literatura, às ideias e aos sentimentos. Tratava-se de uma definição extremamente elitista 

desta categoria. Portanto, o pensamento de cultura era restrito e baseado na noção de alta 

cultura, assim, sendo desprezada a cultura dos grupos subalternos. 

Nas últimas décadas do século XX, uma nova dimensão de história cultural foi 

consolidada ficando conhecido como “nova história cultural”, cujo objetivo é compreender 

o sentido que os homens, em diferentes momentos atribuíram, ao mundo, como disse o 

historiador Roger Chartier (1982): “A História Cultural, tal como a entendemos, tem como 

principal objeto identificar no mundo como, em diferentes lugares e momentos, uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Esta vertente se aproxima da 

antropologia. Tal aliança baseou-se na incorporação, por parte dos historiadores, da 

dimensão simbólica. 

																																																													
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Em História Regional e Local – UNEB, Campus V. E-mail: 
iracemala4@gmail.com. 
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Assim como os antropólogos, os historiadores começaram a se referir à cultura no 

plural, atacando a noção de hierarquização cultural. Ademais, o contato com aqueles 

possibilitou uma redefinição do significado de cultura, que passou a ser entendida de uma 

forma mais ampla, como disse Peter Burke: 
 
Em outras palavras, estendeu-se o sentido do termo para abranger uma variedade 
muito ampla de atitudes do que antes não apenas a arte mas a cultura material, 
não apenas a escrita, mas a oral, não apenas o drama mas o ritual, não apenas a 
filosofia mas as mentalidades das pessoas comuns. (BURKE, 2000, p. 105) 

 
Graças a este diálogo, os historiadores também aprenderam a valorizar o uso da 

memória como interpretação do passado. O recurso da memória ainda nos permite 

ultrapassar as fronteiras do individual, adentrando assim em um território amplo, como 

destacou Maurice Halbawachs: 
 

É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou noções comuns 
que se encontrem tanto no nosso espírito como nos dos outros, porque elas 
passam incessantemente destes para aqueles e reciprocamente, o que só é possível 
se fizerem e continuarem a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente assim, 
podemos compreender que uma lembrança passa a ser, ao mesmo tempo, 
reconhecida e reconstruída. (HALBAWACHS apud NUNES, 2006, p. 216) 

 
Nesta compreensão, foi possível, a partir das memórias individuais, entender como 

os trabalhadores rurais se organizavam cotidianamente, como e quando realizavam as 

manifestações culturais na comunidade, como viviam suas frustrações, alegrias, enfim, se 

integravam às rodas da história.  

Portanto, como afirma Ecléa Bosi (2004, p.16-17): “feliz o pesquisador que se pode 

amparar em testemunhos vivos e reconstituir comportamentos e sensibilidades de uma 

época!”. Sendo assim, o conhecimento pautado na oralidade nos proporciona hoje ter acesso 

às lembranças destes indivíduos que em suas narrativas nos ensinam sobre os festejos que 

envolvem: músicas, danças, trabalho, alegria, distração... enfim, são costumes herdados de 

longas gerações e/ou reelaborados dentro de um novo contexto histórico.  

 
Panorama socioeconômico da sisalicultura no nordeste baiano 

 
O sisal (Agave Sisalana)2 é uma planta originária de península de Yucatan, no México. 

As várias espécies dessa planta foram usadas pelos índios em fabricação de objetos 

domésticos e de bebidas alcoólicas, tais como a tequila, o pulque e o mexical. Dessa forma, 

																																																													
2  O agave (que vem do grego agavos = magnífico admirável) é um gênero de plantas de consistência herbácea 
e escapo floral saliente, que dá origem a várias espécies fibrosas, entre elas o sisal, que é uma fibra dura foliar. 
Aliás, há somente o conhecimento de duas espécies de Agave com valor comercial: a sisalana e a foucroydes. 
Quando menciono à denominação genérica “sisal”, estarei falando da espécie sisalana. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

 

195	
	

esse vegetal caracteriza-se como resistente à seca, e por isso que no Nordeste encontrou lugar 

propicio para a sua implantação. Por ter sido bem adaptada à região semiárida era 

considerada como uma planta nativa. 

Benedita Pereira Andrade (2002), em trabalho de síntese sobre a implantação do sisal 

na Bahia informa que as primeiras mudas foram trazidas da Flórida (EUA) pelo industrial 

Horácio Urpia Junior no começo do século, precisamente em 1903. Nesse mesmo ano, 

algumas mudas foram levadas para a Bahia principalmente por sua beleza e sua utilidade para 

fazer cercas que impedia o gado de alcançar as plantações. Das mudas que chegaram ao 

território baiano, algumas foram enviadas para a Paraíba em 1911, e foi nesse estado que, a 

partir de 1937, o sisal passou a ser cultivado com finalidade econômica, enquanto na Bahia, 

isso ocorreu em 1939/1940, trinta e seis anos após a iniciativa pioneira de Horácio Urpia.  

No nordeste baiano, o sisal obteve maior produtividade em virtude do clima e solo 

favorável ao cultivo, distribuindo-se especialmente por 20 municípios que posteriormente 

passam a integrar o Território do Sisal. Voltado, sobretudo para a exportação, após passar 

por um beneficiamento, o sisal, pouco a pouco, tornou-se a atividade econômica da região. 

“Disseminaram-se assim as primeiras sementeiras do ‘Agave Sisalana’ sem que Pacífico e os 

demais roceiros conhecessem as legítimas riquezas da variedade botânica que aparecia nos 

sertões” (RAMOS, 1965, p.11). 

Esse vegetal começa a ser cultivado em Valente na década de 1920, sendo este 

município pertencente, na época, a cidade de Conceição do Coité. O Sr. Pacifico José dos 

Santos foi o pioneiro na plantação de agave na região, mas, inicialmente a sua utilidade era 

apenas como adorno ou com finalidade de servir de cerca para separar a propriedade e 

guardar os animais (GALVÂO, 2004, p. 15-16). 

No final da década de 1930 e início de 1940 houve por parte do governo estímulos 

iniciais para o cultivo do sisal, o qual se espalhou pelas terras semiáridas do país. O Ministério 

da Agricultura e do governo do Estado ofereciam prêmios para os maiores plantadores e 

beneficiadores, essas atitudes contribuíram significativamente para o aumento das áreas 

plantadas. “Em poucos anos, as plantações chegaram até perto do rancho. Expulsando a 

hortinha, as galinhas e a mandioca”. (LIMA, 1952, p. 50) 

A partir de 1946, os produtores fizeram com que as exportações aumentassem 

substancialmente, favorecidas, após a II Guerra Mundial, pelo aumento de mercados, devido 

às necessidades geradas pelo conflito e, sobretudo, devido ao incremento da agricultura na 

América do Norte e nos novos mercados da Europa Oriental e Ocidental. Em 1946, o Brasil 

tornou-se exportador de sisal e, em 1951, assumiu a vice-liderança na produção mundial. A 
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Paraíba ocupava o lugar de maior exportadora do Brasil até a década de 60, quando é 

superada pela Bahia.     

Assim, diante da contextualização do sisal no Brasil e na Bahia fazem-se necessário 

abordar brevemente a introdução desse vegetal na cidade em estudo. O território atual que 

se configura no município de São Domingos, junto com Valente, pertencia primeiramente a 

Conceição de Coité. Desse modo, quando Valente emancipa-se em 1958, o povoado de São 

Domingos passa a pertencê-la. Mas, antes mesmo da passagem do território são-

dominguense para o município de Valente já havia evidências da sisalicultura nas terras dessa 

localidade, aumentando sua produtividade nas décadas seguintes. Na Fazenda do Sr. Pacifico, 

localizada em Valente, havia alguns trabalhadores da referida comunidade que já trabalhava 

com o sisal para fins econômicos. E assim, esses sisaleiros aprendiam as técnicas e o modo 

de cultivar a planta para depois trazerem para os campos de sisal, do então povoado, em que 

centenas de famílias passaram a depender fortemente dessa atividade econômica. 

(OLIVEIRA, 2010) 
 
As relações sociais de produção no coração da sisâlandia 

 
O semiárido baiano ocupa a região central do estado, representando 60% da 

superfície territorial, abrangendo 258 municípios. 33 destes municípios compunham a 

chamada região do sisal, que recebe esta denominação devido a sua principal atividade 

econômica. Essa região enfrentou um período de decadência após os anos 70 em que as 

pedreiras, a pecuária extensiva e a agricultura familiar de subsistência, ficam sujeitas aos 

longos períodos de seca que ciclicamente atingem a região, agravando os problemas sociais. 

(RAMOS, 2001, p.55) 

No sertão da Bahia destaca-se um terreno de grande potencial para o cultivo desse 

agave, conhecido como sisalândia.  Esse território apresenta características peculiares em 

relação às demais localidades do estado, diferenças estas, referentes às relações sociais de 

produção e intenso cultivo do sisal. Portanto, o termo sisalândia nas palavras de Jacques 

Hubschmar caracteriza-se da seguinte forma: 
Essa designação é, às vezes, aplicada ao coração do espaço sisaleiro, à área 
sertaneja no qual se concentra o grosso da produção de fibra. Trata-se, de 
Serrinha, particularmente da parte ocidental, que se estende entre os rios 
Itapicuru, ao Norte, e Jacuípe, ao sul, onde se encontram os dois municípios 
vizinhos de Valente e Santa Luz. Na verdade, essas terras de sisal são, também, 
arquétipos do sertão, que se assemelham a um espaço relativamente limitado, mas 
com os mesmos traços característicos do interior do Nordeste. (HUBSCHMAR, 
2002, p.2) 
 

 Desse modo, o município de São Domingos encontra-se localizado nesse espaço de 

grande produção do agave, o qual foi por muito tempo distrito da cidade de Valente 
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emancipando-se apenas em 1989, localizando-se numa distância de 261 km da capital do 

estado – Salvador. Este município na década de 1990 possuía 10.276 habitantes, sendo sua 

população rural correspondente a 66,5% deste total (IBGE, 1991). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) nesse período é considerado muito baixo – 0, 531, quando 

comparado à média nacional.     

A cadeia produtiva do sisal compreende uma numerosa quantidade de pessoas, no 

qual abriga sisaleiros desde crianças, mulheres e homens que desempenham diversas funções 

no manejo com este vegetal. O processo inicia-se com atividades de manutenção das 

lavouras, colheitas, desfibramento e beneficiamento da fibra e termina com a industrialização 

e a confecção de artesanatos. Para cada função há uma ou mais pessoas para desempenhá-la, 

contudo no campo é realizado a plantação e o desfibramento do sisal. O sucesso do vegetal 

na região deve-se a intensa procura do mercado interno e externo pela fibra dessa planta 

sendo utilizada para a fabricação de cordas de todos os tipos (cabos marítimos, cordas, 

cordões e outros produtos similares), diversos tipos de tapetes, sacolas e outros artigos 

domésticos.  

A cultura do sisal é uma atividade que exige uma grande aplicação de mão-de-obra. 

O desfibramento é feito pelo motorzinho ou máquina paraibana, nas propriedades. 

Geralmente, os sisaleiros trabalham nas terras de outras pessoas, no qual prestam serviços 

temporários e não assalariados, ou seja, utilizados para as tarefas bem precisas e no tempo 

determinado. O nível de emprego de mão-de-obra temporária é maior nas pequenas 

empresas rurais e familiares, onde o sisal é a cultura dominante. Os trabalhadores são pagos 

por tarefa ou quantidade produzida. Não existe contrato, e os acordos são feitos verbalmente. 

Os proprietários preferem o trabalho temporário, porque permite reduzir sensivelmente os 

custos de produção e as despesas exigidas pelos encargos sociais. 
 

A primeira etapa do processo de colheita do sisal consiste no corte periódico de 
determinados números de folha da planta, por meio de instrumentos adequados. 
[...] O transporte das folhas colhidas para o local de desfibramento deve ser 
realizado na menor distância possível. Na região sisaleira, esta operação é realizada 
com auxílio de asininos e muares, dispondo as folhas colhidas sobre cangalhas 
com cambitos (gancho, tipo V, de madeira) ao seu dorso. Um animal pode 
transportar em torno de 130 a 180 kg. (ANDRADE, 2006, p.24) 
 

As práticas utilizadas nesse tipo de agricultura são transmitidas de geração a geração. 

As mulheres e as crianças representam uma força de trabalho importante, cuja participação 

é constante durante uma longa jornada de trabalho, porém com pouco valor econômico. 

Estas por sua vez, realizam todas as atividades, exceto as do “cortador”, do “cevador” 

(operador do motorzinho) e do “bagaceiro” (encarregado de retirar as polpas residuais), que 
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geralmente são feitas pelos homens. As mulheres, geralmente, realizam o trabalho conhecido 

como “estender fibras”, no qual consiste em colocar para secar as fibras do sisal que foram 

passadas anteriormente na máquina no processo de desfibramento. Esse processo acontece 

da seguinte forma: 
 
O desfibramento consiste na eliminação da polpa das fibras mediante a raspagem 
mecânica da folha, através de rotores raspadores acionados por um motor a diesel. 
A principal desfibradora dos campos do sisal do Nordeste brasileiro é a máquina 
denominada “motor de agave” ou “máquina paraibana”, que tem baixa 
capacidade operacional. Esta máquina desfibra em torno de 150 a 200kg de fibra 
seca em turno de 10 horas de trabalho, desperdiçando em média, 20% a 30% da 
fibra; além disso, envolve um número elevado de pessoas para sua 
operacionalização. A rusticidade da máquina exige grande esforço do operador 
(puxador), que poderá ser uma ou duas pessoas. Em operação normal desfibram-
se, em média, 20 a 30 folhas/min, ou 1.200 a 1 800 folhas/h. A fadiga. Aliada à 
falta de segurança da máquina, expõe os operadores a constantes riscos de 
acidentes, o que constitui um dos principais problemas da máquina e da operação 
propriamente dita. (ANDRADE, 2006, p.32)  
 

O desgaste físico decorrido do trabalho no processo de desfibramento do sisal pode 

acarretar também na questão das mutilações (mãos e braços) que ocorrem com frequência 

em toda região sisaleira. Fato este provocado, em virtude do intenso trabalho que o Cevador3 

pratica na máquina chamada “paraíbana” para obter uma renda semanal maior, pois se ganha 

por produção. Além disso, o baixo nível de capitalização da lavoura sisaleira, somada a falta 

de recursos financeiros, cria um estado de vulnerabilidade perante os oligopólios comerciais, 

industriais e exportadores, culminando, ao longo do tempo, com o entrave à modernização 

tecnológica desta cultura. 

        A sisalicultura não depende apenas do mercado interno. As fibras que se 

produzem no Brasil destinam-se a exportação, principalmente para os Estados Unidos e a 

Europa. Consequentemente, o país torna-se dependente das decisões dos países 

consumidores e da oferta dos países produtores no mercado internacional. As constantes 

flutuações dos preços das fibras do sisal se refletem em toda a cadeia de produção, 

principalmente, na base desse sistema, no qual se encontra o sisaleiro. 
 

Em novembro de 1990, o sisal estava em crise. Inúmeras batedeiras em Valente 
e Santa Luz pararam as suas atividades. Na tentativa de minorar a crise do sisal, 
os agricultores, os trabalhadores e os representantes sindicais lançaram uma 
campanha intitulada os sisaleiros pedem socorro, seguida de um desfile, de 
reuniões e de um conjunto de reivindicações. (ANDRADE, 2002, p.75) 
 

O preço do sisal durante a década de 1990 oscilou bastante em virtude de dois fatores 

principais: o panorama econômico internacional e os constantes períodos de seca que 

																																																													
3 Cevador é homem responsável pelo desfibramento do sisal. Sendo este quem sofre com o problema de 
mutilação ao manejar a fibra na máquina paraíbana. 
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assolava a região nessa década. Durante esse período, ocorreram várias reuniões envolvendo 

os Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), associações e autoridades municipais 

objetivando juntos encontrarem uma saída para a crise que enfrentavam, no qual uma das 

alternativas poderia advir de recursos governamentais destinados a região sisaleira.  
 

A seca está provocando falta de sisal para as indústrias e batedeiras. Por isto, o 
governo está colocando no mercado parte do sisal adquirido pelo Programa de 
preços Mínimos. Para evitar desemprego na BATEDEIRA COMUNITÁRIA, a 
APAEB/Valente comprou 460 toneladas de sisal em dois leilões realizados 
recentemente pela bolsa de Mercadorias da Bahia. (BATEDEIRA 
COMUNITÁRIA, 1993, p. 01)  
 

O município de São Domingos atravessou um período de dificuldades econômicas 

em virtude da seca que afetava a região e, pelas constantes crises do preço do sisal na década 

de 1990. Durante todo o ano de 1993 foi buscado apoio governamental para amenizar a 

situação de calamidade que o município enfrentava nesse período. Para isso, mobilizou-se o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Domingos, autoridades municipais e membros da 

Igreja Católica com o intuito de criar uma comissão municipal de assistência a seca, no qual 

receberia uma verba enviada pelo governo estadual, em parceria com o poder federal, para 

desenvolver o programa denominado de “Frente de Serviço ou Frente Produtivas”, projeto 

este criado no governo de Itamar Franco consistia em amenizar a fome e o desemprego 

gerado pela seca na região Nordeste.  

Em março de 1995 o jornal Folha do Sisal anuncia “Preço do sisal bate recorde 

histórico no mercado mundial”. A reportagem aborda o melhor preço que o agave obteve 

nos últimos 10 anos. Isso em virtude do aumento do consumo do produto no mercado 

externo, principalmente pela valorização da celulose e, também, por se tratar de um produto, 

biologicamente degradável. Porém, mesmo com este aumento, a situação dos trabalhadores 

do sisal continuou difícil, pois as constantes secas provocaram a paralisação de motores e 

batedeiras em muitos municípios, inclusive, em São Domingos que a maior geração de 

emprego advém da agaveicultura. 

As crises periódicas na sisalicultura é uma característica constante no país, apesar do 

dinamismo do Brasil nesse setor, os preços ficam à mercê das flutuações do mercado. Em 

1995 a área plantada de agave sisalana reduziu-se a metade do que já havia sido cultivado em 

anos anteriores. Nesse mesmo ano foram plantados 92. 807 hectares de sisal espalhados por 

Campo Formoso, Conceição do Coité, Itiúba, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, Queimadas, 

Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Valente, Várzea Nova e outros. (FOLHA DO 

SISAL, 1997, p.2) 
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A música popular no cotidiano do sisaleiro 
 
A região sisaleira é fortemente marcada por diversas manifestações culturais que 

representam o povo que habita nesse território. Uma das tantas maneiras de expressão 

artística dessas comunidades, principalmente no espaço rural, é a música produzida no dia-

dia da vida no campo, quando fazem do labor do cotidiano uma expressão rica em poesia e 

musicalidade. Mais do que entretenimento os folguedos e cantos populares são momentos 

onde as comunidades musical-culturais se reúnem e celebram entre si costumes e sua própria 

identidade.   

A música surge no Território do Sisal em meio a um ambiente adverso marcado 

fortemente pela seca, pobreza e miséria, mas o sertanejo encontra inspiração na força criativa 

dos versos e melodias que renovam a esperança de dias melhores. “Assim pensar as 

linguagens musicais da cultura regional torna-se oportuno na medida em que representam 

uma das mais importantes facetas da nossa canção popular”. (SANTOS, maio de 2007, p.3) 

Dentre várias linguagens musicais presente no universo do sisaleiro, personagem 

típico dessa região, apresenta-se o “aboio de roça” que surgem da espontaneidade e, ao 

mesmo tempo, com caráter poético, possibilitando condições para o desenvolvimento das 

melodias que nas vozes dissonantes aparecerão os versos dando forma a canção popular. 

Esse estilo de expressão musical é bastante utilizado no trato com o gado conduzindo-o a 

um destino especifico, como também no trabalho da roça com a finalidade de excitar a 

produção e obter animação para a realização do trabalho.  Todavia, não somente o aboio é 

cantado no ambiente de trabalho, como também diversas outras cantorias herdadas de seus 

antepassados ou improvisadas no momento. Tais como: 
 
Domingo é dia de pescaria 
Que levava eu 
De camisa e saburá 
Maré tá cheia 
Pescar na areia 
Que na areia 
Tem mais peixe 
Que no mar 
Todo bom pescador 
É um só 
Todo bom pescador 
Pesca em pé 
Não precisa pescar de anzol 
Estou com os olhos feitos jacaré, é.4 
 

																																																													
4 Cantiga popular de autoria desconhecida transmitida por gerações nas manifestações culturais no município 
de São Domingos - BA. 
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Esses versos retratam o dia que era destinado ao lazer, o domingo, em que o termo 

pescaria, mencionado nessa canção pode obter duplo sentido. Pois, além do sentido 

comumente utilizado de pescar o peixe, também fica subtendido a ideia de pescar ou 

conquistar uma mulher, sendo que, o cantador refere-se a uma pesca fora da areia, que não 

precisa necessariamente de anzol. Então, essas simples palavras colocadas em forma de 

canção, além de representar uma cena real da vida do trabalhador, também proporcionavam 

a descontração no ambiente de trabalho, que assim era seguido por mais versos de outras 

pessoas até o final da jornada de trabalho. É importante salientar que em todo o percurso até 

chegar ao destino do trabalho e no retorno para casa, cantava-se o tempo todo. 

E assim, na definição de cultura popular de Alfredo Bosi, há uma clarividência da 

relação entre o universo material e o universo espiritual ou simbólico do povo sertanejo: 
 

Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação 
homem-mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as relações 
de parentesco, a divisão das tarefas durante a jornada e, simultaneamente, as 
crenças, os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os 
provérbios, os modos de cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o 
modo de olhar, o modo de sentar, o modo de andar, o modo de visitar e ser 
visitado, as romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o modo de criar galinha 
e porco, os modos de plantar feijão, milho e mandioca, o conhecimento do 
tempo, o modo de rir e chorar, de agredir e de consolar [...].(BOSI, 1992, p.324) 

 

Esses elementos estão presentes no contexto dos trabalhadores rurais do sisal que 

formam os diversos grupos de reisados e cantigas de roda no município de São Domingos. 

A vida simples e inventiva conjuga-se com o imaginário do povo sertanejo. As canções 

surgem da própria experiência de vida, e falam de suas relações com o meio, onde o físico e 

humano estão imbricados, proporcionando uma avalanche de sons, ritmos, versos, danças 

que envolvem todas as gerações num universo musical que alegra e reanima o sertanejo a 

continuar sua caminhada apesar das adversidades existentes na região sisaleira. Desse modo, 

com muita alegria e falando sempre em paixões e namorados ou namoradas, os versos 

surgem de forma improvisada ou memorizados, ao presenciar as cantorias dos mais velhos: 
 
Borboleta tá no tanque  
Com pena de voar 
Quem tem amor bonito  
Tem pena de deixar. 
 
O sol girooô (2x) 
Tomaram meu amor 
Eu vou na porta buscar 
Isso é um desaforo 
Eu amar e outra tomar.5 

																																																													
5 Cantiga popular de autoria desconhecida transmitida por gerações nas manifestações culturais no município 
de São Domingos- BA. 
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A maioria das canções falava de amor e eram cantadas pelas mulheres no trabalho na 

roça. Posteriormente, com o apogeu do sisal, essas cantorias foram transferidas para os 

campos de agave e, principalmente no setor em que se estendia a fibra da planta, pois era 

uma função comumente ocupada por mulheres. Os homens também participavam das 

cantigas de roda no momento do trabalho, mas o “aboi de roça” tinha se tornado o estilo 

musical mais praticado e difundido entre os trabalhadores rurais. Esse estilo de música exige 

uma voz extremamente afinada e alta, sendo as melodias entoadas para chamar a boiada da 

seguinte forma: 
 
Esse boi saiu do meu currá 
Que saiu do meu currá 
Esse boi careta 
Esse boi capeta 
Esse boi de treta 
Pulou a cerca 
E a cerca balançar 
Saí pelo caminho 
E encontrei o vizinho 
Eu consegui, meu boi laçar 
Meu boi lacei 
Da corda puxei 
Escorreguei, e amarrei 
Na purteira do currá 
E esse boi desata menino 
Na hora que ele chegou. 
Oh, ah... Ô boi!6 

 

A maioria das canções era feita naquele momento específico de cantoria. A 

improvisação era uma característica marcante dessas manifestações, pois mesmo transmitidas 

por gerações estas recebiam sentidos diferenciados em cada contexto e espaço vivenciado, 

além das transformações nas letras e melodias que eram reelaborados pelas novas gerações 

de aboiadores e sambadores do município. 

As letras das canções retratavam bastante a criação de gado, visto que, por muito 

tempo esta permaneceu como a principal atividade econômica da região sisaleira. Porém, em 

virtude dos constantes períodos de seca e a introdução da agaveicultura na região, a pecuária 

passa a ocupar uma posição secundária no panorama econômico regional, e por sua vez local. 

Na verdade, possuir gado e terras era sinônimo de riqueza, conferindo-lhe poder político e 

econômico, além do prestígio na comunidade. Segue assim, alguns versos de uma canção que 

remetem a utilidade e importância desses animais para a família dos trabalhadores rurais:  
 

Eu vou prender meu gado 
No curral do alazão (2x) 
Se minha vaca mineira 

																																																													
6 Idem. 
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É da cor de leiteira 
Tire o leite pra manteiga 
Pra café e requeijão.7 
 

As temáticas das canções originadas e transmitidas no local de trabalho raramente 

abordavam diretamente o cotidiano de trabalho. Os sisaleiros e sisaleiras cantavam sobre 

amores, paixões, aboiavam e criavam versos que servissem para distração, ou seja, toda essa 

cantoria era realizada, na maioria das vezes, como uma “fuga” da realidade na qual estavam 

inseridos. Um dos raros versos que se refere ao trabalho com o sisal mostra as consequências 

do manejo com a referida planta e os seus danos à saúde, já que o contato constante com o 

agave causava uma série de doenças, tais como: mal estar, alergia, problemas respiratórios, 

coceiras na pele, dentre outros malefícios que poderiam ser adquiridos, em todo o processo 

de desfibramento, desde a extração até o contato com a fibra seca do sisal.  
 

Papagaio louro 
Sabiá da praia 
Valdir cabelo loiro 
Ele é cortador de paiá 
Eu perguntei a ele 
Tá sentindo alguma dor 
Está amarelecendo  
É o resíduo do motô8 
 

Algumas canções conseguem reunir várias temáticas, tais como amor e trabalho, na 

mesma estrofe. Isso em virtude de muitas vezes estes elementos estarem imbricados no 

momento da criação ou cantoria. Os versos seguintes enfocam justamente os seis dias de 

constante e exaustivo trabalho realizado pelo lavrador, que objetivava com seu suor agradar 

e sustentar a mulher amada, mas esta o rejeitava e dispensava o seu amor.  
 
Olé, olé, olé, olá. 
A semana tem seis dias 
Vou morrer de trabalhar 
Morrer de trabalhar  
Pra sustentar essa mulher 
O pago que ela me dar  
É dizer que não me quer.9 

 

Essa característica musical marcante na vida do trabalhador do sisal lhe confere uma 

identidade não somente no ambiente e nas relações de trabalho, como também pela 

importância que as canções populares contribuem para o lazer desses indivíduos. Os 

																																																													
7 Cantiga popular de autoria desconhecida transmitida por gerações nas manifestações culturais no município 
de São Domingos - BA. 
8 Idem. 
9 Cantiga popular de autoria desconhecida transmitida por gerações nas manifestações culturais no município 
de São Domingos - BA. 
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encontros e as cantorias iniciam-se no ambiente de trabalho e perpassa as fronteiras do 

município onde esses grupos realizam apresentações.  Dessa forma, o espaço de produção 

está intimamente relacionado com as manifestações culturais desenvolvidas no referido 

município. Analisando o processo de colheita dos trabalhadores camponeses da Inglaterra 

do século XVIII, Thompson chama atenção para o reducionismo nos enfoques históricos, 

em que a predominância se restringe ao aspecto econômico, perdendo de vista a dimensão 

artístico-cultural própria desses lugares sociais produtivos: 

 
E também é verdade que o bom moral dos trabalhadores era mantido graças aos 
bons ganhos que conseguiam nas colheitas. Mas seria um erro ver a situação das 
colheitas apenas em termos de respostas a estímulos puramente econômicos. É 
também um momento em que os velhos ritmos coletivos se entrelaçam nos 
novos: em que o peso do folclore e dos costumes da gente do campo são 
chamados a participar na satisfação psicológica das pessoas e nas funções rituais 
da colheita. (THOMPSON, 1991, p.50-51) 

 

 Nesse sentido, as manifestações culturais no semiárido baiano, especialmente em 

São Domingos, ocorriam em diversas datas do ano. As cantorias eram feitas para celebrarem 

aniversários, após as rezas, em batizados e em encontros casuais entre amigos que pretendiam 

se divertir naquela noite. Além do entretenimento que propiciava aos trabalhadores rurais, 

esses encontros exerciam também a função de transmitir a cultura popular local ou mesmo 

regional, onde os mais novos aproveitavam para aprender e incorporar as linguagens musicais 

ao seu contexto e universo cultural. 

A oralidade é o principal instrumento de transmissão das manifestações culturais 

nessa localidade, e permanecendo guardadas na memória coletiva dessas comunidades, em 

especial pela memória dos velhos da região. Essa memória coletiva é aqui compreendida 

como “um conjunto de representações sociais que têm a ver com o passado, produzidas, 

guardadas e transmitidas por um grupo pela interação com seus membros” (JEDLOWSKI 

apud FREIXO, S.d., p.1). Dessa forma, esse termo emerge enquanto espaço de registro 

continuamente reconstruído, no âmbito do qual os sujeitos reconhecem e valorizam 

determinadas experiências. A memória também é seletiva, por isso o indivíduo ou grupo que 

está sob enfoque precisa ser inserido no contexto em que viveu e/ou vive para se entender 

o seu universo cultural. Considere-se ainda, nesta perspectiva que: 
 

A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 
representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo 
somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. 
Portanto, toda memória é, por definição “coletiva”. (ROUSSO, 2005, p.94)  
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É importante salientar, que as expressões musicais disseminadas por décadas pelos 

trabalhadores rurais aos seus descendentes remetem-se, em grande parte, ao período das 

casas de farinha. Anterior ao apogeu da sisalicultura no município de São Domingos, a 

agricultura familiar baseava-se na plantação de mandioca10 em grande quantidade e, na 

produção da farinha de tapioca, beiju e outros produtos alimentícios importantes na 

alimentação de toda a família do agricultor. Sendo assim, todo o processo de plantação da 

mandioca até a obtenção do produto final era executado por todos os membros da família, 

desde os mais velhos até as crianças participavam dessa grande festa nos ambientes onde se 

produzia a farinha.  

A partir disso, contata-se que as manifestações culturais ligadas ao cotidiano dos 

trabalhadores rurais no município de São Domingos antecedem a implantação da 

agaveicultura na cidade. Contudo, reelaborada e num contexto diferenciado é que os 

sisaleiros foram incorporando esses costumes ao local de trabalho. No que tange as 

transformações socioeconômicas de uma determinada sociedade, considerando as devidas 

especificidades, Thompson evidencia na sociedade inglesa impulsionada no século XVIII 

pela industrialização que “não existe desenvolvimento econômico que não seja ao mesmo 

tempo desenvolvimento ou mudança de uma cultura. E o desenvolvimento da consciência 

social, como o desenvolvimento da mente de um poeta, jamais pode ser em última análise 

planejado”. (THOMPSON, 1998, p. 304) 

  É de extrema importância entender a íntima relação existente entre os lavradores 

rurais com o trabalho e sua incorporação na vida dos mesmos, constituindo-se assim como 

um sentido de sua existência. O ritmo intenso e o desgaste do trabalho no campo, muitas 

vezes causam a dor, mas retiram-se dessas condições adversas de sobrevivência algumas 

alegrias que são identificadas na produção estético-musical das comunidades rurais sisaleiras 

do referido município. Fica evidente no momento que Ecléa Bosi faz a seguinte colocação:  
 

Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreensão 
possível do espaço e do tempo do trabalhador manual se a fadiga não estiver 
presente e a fome e a sede que dela nascem. E as alegrias que advém desta 
participação no mundo através do suor e da fadiga: o sabor dos alimentos, o 
convívio da família e a vizinhança, o trabalho em grupo, as horas de descanso. 
(BOSI, 1992, p. 27) 
 

Essas circunstâncias compõem o cenário em que os sisaleiros produzem suas alegrias 

manifestadas nas melodias e cantos. O cotidiano exaustante impulsiona a imaginação 

artística, e esta por sua vez expressa o contexto sociocultural no qual o povo exprime seus 

																																																													
10Mandioca (Aipim ou Macaxeira) é o nome pelo qual é conhecida espécie comestível e mais largamente 
difundida do gêneroManihot, composto por diversas variedades de raízes comestíveis. 
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ritmos, sons e sentidos, ou seja, a sua arte. Dessa forma, a natureza está extremamente 

imbricada com o universo cultural presente na vida dos trabalhadores do sisal.     
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A organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis de 
Valença-BA: um estudo descritivo sobre a atuação dos catadores do bairro Bolívia  
 

Michele Rainan da Silva Carvalho Góis11 
 
Introdução  
 

“Todos que queremos um mundo radicalmente diferente temos que 
cultivar uma fé e esperança revolucionárias” (MACDONALD, 
2015) 

 
Macdonald (2015) traz uma reflexão sobre a minoria revolucionária da sociedade 

capitalista que acredita que no mundo se criará mecanismos que garantirão que todos 

recebam conforme suas capacidades, isto pode ser uma utopia, mas esta minoria está 

desenvolvendo e agregando novos autores, gerando uma economia solidária participativa.   

 Economia Solidária é um modo de produção de igualdade de direitos. Os meios de 

produção são de posse coletiva a todos os trabalhadores e caracterizado pela autogestão, 

todos os trabalhadores são responsáveis pelos empreendimentos solidários. É o inverso dos 

empreendimentos heterogestionários, ou tradicionais, em que, as funções responsáveis 

desempenham autoridade sobre outros. 
 
Durante séculos o ser humano está acostumado a seguir ordens que vêm de cima. 
Há uma minoria que pensa por todos e comanda e a maioria que obedece e segue 
as orientações oriundas de cima. Assim, não compete ao empregado ser muito 
criativo se é que em algum grau o é. Quem tem a última palavra é o patrão. 
(NASCIMENTO; MENDOZA, 2015). 
 

 Esta citação expõe a situação gerada nos empreendimentos de economia capitalista, 

trabalhadores mandados por patrões, sem direitos a questionamentos. É caracterizado neste 

regime, os empregados, produzidores da mercadoria, receber menor valor do que o 

proprietário da empresa, havendo uma disparidade social, concentração de riquezas nas mãos 

de poucos considerados ricos em uma sociedade desigual.  

 Já em uma empresa solidária, seja ela associação ou cooperativa, a relação social é 

caracterizada por sócios e não trabalhadores e patrão. Cabe aos sócios ser seus próprios 

patrões. As decisões são tomadas de forma coletiva, em assembleias e planejamentos 

coletivos. As satisfações devem ser dadas aos companheiros de sociedade, consumidores e 

fornecedores. É importante que os autores sejam participativos, ativos e criativos na empresa, 

dando significados aos seus empreendimentos solidários. Confirmo na citação seguinte: 

 

																																																													
11 Graduando Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia-UNEB, campus XV. 
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Cada empresário popular, vendo que a sua sobrevivência individual, familiar e 
profissional ou empresarial depende de sua mais séria cooperação para produzir 
mais e melhor, verá também que o exercício de mais criatividade – coisa que 
dificilmente se manifestaria em uma empresa tradicional -, além de promover para 
sua empresa mais segurança e firmeza no mercado, dará a ele ou ela, empresário 
ou empresária popular, o prazer da criatividade. Só por isso aumentará sua auto-
estima e fará sentido para ele ou ela continuar no seu coletivo. (NASCIMENTO; 
MENDOZA, 2015). 
 

Permanecendo o empresário, em sua empresa solidária, permitirá desenvolvimento 

territorial, inclusão de novos autores e criações de novas cooperativas e associações, 

promovendo a inclusão social dos excluídos do sistema capitalista por falta de recursos 

financeiros. Estes também são exclusos da classe trabalhadora por não terem características 

físicas e oportunidades de estudos institucionais, educação básica e ensino superior, 

estabelecidas pelo mercado de trabalho. 

Nos empreendimentos solidários requer de seus atores responsabilidade com seus 

negócios e criatividade. 

A economia solidária se preocupa com a questão ambiental. O empresário ou 

empresária popular mantêm higienizados seus produtos e o local de trabalho que são 

produzidos, e também, seu entorno social. Constitui-se em uma alternativa para organizar 

meios sociais e produtivos, assegurando o desenvolvimento sustentável. 

 Em uma sociedade de economia solidária, todos são participativos, sujeitos ativos e 

atores em seus trabalhos, não heterogestionado, mas autogestionado, sem mandantes e 

mandados, e todos com o suficiente para as suas necessidades. As cooperativas são 

desenvolvidas nesta economia.  

 Cooperativas são organizadas com o espírito solidário, autogestionária, participativa 

e popular. Para a sua formação há empecilhos exteriores e interiores. Os exteriores remetem-

se as leis estabelecidas pela elite, chamada de classe dominante, umas das, é que para a 

formação da cooperativa é necessário compor 20 sócios. Não há uma política de crédito para 

as classes carentes, com isso falta oportunidades de participação da classe subalterna, para 

atuar como sócios de seus trabalhos. As dificuldades interiores são vistas nas atuações ativa 

dos sujeitos, há enorme dificuldade para gerenciar seus negócios sem o conhecimento “a 

grande maioria dos trabalhadores do Terceiro Mundo, ademais, sofre de um crônico 

semianalfabetíssimo. Eles acham difícil aprender as técnicas que exige o mercado” 

(NASCIMENTO; MENDOZA, 2015), por isso, tende a confiar no patrão, pensando que 

não tem capacidade para o gerenciamento do negócio e que mal saberia fazer isso por conta 

própria.  
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 Os sujeitos subalternizados da sociedade capitalista são os mais afetados pela divisão 

social, oriunda de um regime burguês, autoritário, opressor e egoísta.  

 A divisão social é vista na concentração de riquezas na minoria da sociedade, 

enquanto a maioria sofre pela negação de liberdades elementares, saúde, educação, moradia, 

alimentação, oportunidades econômicas e renda estável. Para haver desenvolvimento social, 

não é somente ter um crescimento no Produto Nacional Bruto ou nas rendas individuais, se 

refere a liberdades individuais, pessoas agentes e sustentáveis que desfrutem de suas 

liberdades.  A ausência das liberdades está relacionada com a pobreza econômica, trabalho 

infantil, prostituição, crescimento na taxa de mortandade infantil, crimes, roubos, suicídios, 

desvalorização empregatício, desemprego, acréscimos de jovens infratores em prisões, 

corrupção, fome, crescimento de viciados em drogas, mais adeptos ao cárcere e epidemias. 
 
Ás vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a 
pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter 
uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de 
vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou 
saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se 
estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, como por 
exemplo, a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado 
de assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção 
da paz e da ordem locais. (Amartya Sen, 2010).  
 

 O desenvolvimento promove a expansão das liberdades desfrutadas pelos membros 

da sociedade e remove as privações da liberdade, “... a avaliação do progresso tem de ser feita 

verificando-se primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas” (Sen, 2010). 

Os sujeitos pesquisados são os catadores e catadoras de materiais recicláveis do 

município de Valença-Ba no bairro Bolívia. Este projeto empírico, contribui, acompanha e 

avalia a implementação de saberes e as ferramentas de gestão do conhecimento, para a 

melhoria das atividades produtivas. 

O município de Valença é localizado na microrregião do Baixo Sul, mesorregião do 

Sul da Bahia e na região Costa do Dendê. Com base nos dados do IBGE (2016) tem 

população estimada em 98.053 habitantes, a área da unidade territorial é de 1.124,657 km² e 

o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 0,623. Conforme divisão territorial 

datada de 2014, o município é constituído dos distritos: Guaibim, Guerém, Maricoabo e 

Serra Grande. 

A figura 1 exibe a cidade limitada pelo Oceano Atlântico e as cidades Cairú, Jaguaripe, 

Laje, Mutuípe, Tancredo Neves e Taperoá. 
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Figura 1: Mapa do Território de Valença Bahia 

Fonte: IBGE (2010) 
 

As ações cognitivas norteadas pelo projeto não é imperialista, reconhece-se que os 

beneficiários têm conhecimentos prévios, havendo assim, uma troca de saberes para a 

construção de conhecimento do pesquisador facilitador e do sujeito da pesquisa.  

 Os sujeitos participantes da pesquisa são invisíveis, excluídos do mercado de 

trabalho, desprovidos de bem-estar, considerados como os esfarrapados do mundo, 

miseráveis, vistos como números nas estatísticas oficiais que tratam da população abaixo da 

linha da pobreza. Os trabalhadores de recolhimento dos materiais recicláveis não 

reconhecem que seu trabalho é de grande importância para a sociedade por causa da 

discriminação social, contentando-se com a sua real situação, pensando ser o destino; o seu 

labor define-o como biscates para sustentar a família.  

 Os agentes de catação estão expostos a todos os tipos de doenças causadas pelo 

contado direto com o lixo. O valor da venda desses materiais é de pouco valor, por isso 

considerado como biscate, não tem como sustentar a família com essa renda, imagine 

comprar equipamentos de proteção. Muitos separam os resíduos recicláveis dos lixos no 

próprio local que os encontram. Outra situação problema é que não há união entre os 

catadores, pois com as necessidades financeiras, eles pensam que catar sozinho adquire mais 

produtos e recolher em grupos resultará na divisão do lucro que é bastante pouco, sendo 

que, um poderá recolher mais resíduos que o outro. 

 A reciclagem contribui para o progresso na área econômica, social e ambiental. Nos 

aspectos econômicos, pois é mais consciente o uso dos recursos naturais. Ambiental, pois 

diminui a acumulação progressiva de resíduos. No âmbito social, a preservação ambiental 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

 

212	
	

proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas. A atividade de catação de materiais 

recicláveis é trabalho digno e essencial para a população e meio ambiente. 

 A reciclagem permite o fortalecimento de comunidades populares desfavorecidas 

pela sociedade e a inclusão no mercado de trabalho. Gera renda estável para o catador se for 

assessorada, acompanhada pelo Poder Público, que fornece meios de produção, formações 

técnicas e locais reservados para a separação dos materiais coletados. 

A questão problema: Como aumentar a produtividade no trabalho de coleta de 

material reciclável? Possibilitou definir, na presente pesquisa, o seguinte objetivo geral: 

Fortalecer a organização produtiva dos catadores de materiais recicláveis da Bolívia para 

aumentar o lucro da cadeia produtiva. E os seguintes objetivos específicos: 

a) Conhecer as práticas produtivas e características sociais e econômicas dos 

trabalhadores de coleta de materiais recicláveis. 

b) Investigar na prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos na gestão municipal. 

c) Compreender, compartilhar a construção de saberes sobre Economia Solidária, 

Cooperativismo e Coleta Seletiva. 

 

Realiza-se esta pesquisa para dar visibilidade no intuito de fortalecer a cadeia 

produtiva dos catadores de materiais recicláveis do bairro da Bolívia (Valença–BA). As ações 

desenvolvidas com os coletores de materiais recicláveis possibilitarão compartilhar e articular 

saberes para a melhoria das práticas produtivas, com isso, aumentar o volume da reciclagem 

e aumento da renda.  

O que determina a escolha do tema é a invisibilidade social e a vulnerabilidade 

socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. A fragilidade moral gera a 

desmotivação do trabalhador de catação; atividade de grande importância para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.  

 Este trabalho contribuirá para o conhecimento da prática dos catadores de materiais 

recicláveis do bairro da Bolívia; suas dificuldades, capacidades e avanços na cadeia produtiva 

de reciclagem, e sobretudo, contribuirá para o fortalecimento deste grupo, ao organizar o 

meio social e produtivo, através do procedimento metodológico proposto na pesquisa. 

 
Metodologia 
 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com objetivo de estudo descritivo e 

exploratório, pois, abrange a totalidade do problema investigado em suas múltiplas 

dimensões (Minayo, 1992) e explora as particularidades e os traços subjetivos dos sujeitos 
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entrevistados. Segundo Gil (1990), a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever as 

características de determinada população, para isto, utiliza-se de técnicas de coleta de dados, 

tais como, entrevista e observação. Gil afirma, “as pesquisas descritivas são, juntamente com 

as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática” proporcionando melhor compreensão do problema. 

Para obter dados necessários para a elaboração da pesquisa, optou-se pelo 

procedimento técnico bibliográfico. As fontes bibliográficas que embasam a pesquisa 

possibilitaram a familiaridade com a área de estudo e, sobretudo, a formulação do problema 

e dos objetivos. A figura 1, expõe as áreas de concentração e os fundamentos teóricos que 

norteiam a pesquisa. 

 

                    CICLO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Figura 1: Ciclo dos Fundamentos Teóricos 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Nesta fase exploratória da pesquisa foi determinado o campo de investigação e a 

definição do problema, através, de fundamentos teóricos e, sobretudo, o contato direto com 

o campo de estudo. Isso implica observação do local e diálogos com a categoria social 

participante da pesquisa (Gil, 1990), catadores de materiais recicláveis. É possível classificar 

esta pesquisa, segundo, o delineamento – planejamento da pesquisa (exploratória e descritiva) 

– e os procedimentos adotados para a coleta de dados (bibliográfico e pesquisa-ação). A 

abordagem utilizada para a elaboração da pesquisa é qualitativa, para descrever características 

e dados representativos socioeconômicos, e, também, abordagem quantitativa, que 

propiciem melhor compreensão do campo investigado, exemplos, os dados contidos no 

senso do IBGE, mapas, tabelas e gráficos. Reafirma-se que a pesquisa bibliográfica 
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possibilitou a escolha do tema, o levantamento bibliográfico (figura 1) e a formulação do 

problema. 

A pesquisa-ação é outro procedimento técnico adotado para a coleta de dados. 

Representa-se pela cooperação e participação entre pesquisador e participantes. É visto, o 

interesse coletivo para a resolução do problema, ambos engajam em pesquisas bibliográficas 

para obter o resultado esperado (Prodanov; Freitas, 2013). Não é um simples levantamento 

de dados, mas, relacionamento com os pesquisados e ações diretas, ativas, no campo 

investigado. As técnicas aplicáveis para a coleta de dados nesta pesquisa são as entrevistas 

coletivas e individuais e a observação participante. Os procedimentos adotados para a 

interpretação dos dados coletados na pesquisa-ação são: análises estatísticas, tabulação e 

discussão em volta dos dados obtidos, dialogando-os com as fontes bibliográficas (figura 1). 

No sentido de alcançar os objetivos da pesquisa, os instrumentos metodológicos, 

citados, possibilitam a construção de estratégias em campo. É importante salientar, que os 

instrumentos metodológicos, refere-se, sobretudo, ao alcance do objetivo geral da pesquisa: 

fortalecer a organização produtiva dos catadores de materiais recicláveis da Bolívia para 

aumentar o lucro da cadeia produtiva. Dessa forma, para cada objetivo específico, 

estabeleceu-se um instrumento metodológico. 

A figura 2 exibe, em mapa conceitual, a estrutura metodológica desenvolvida na 

pesquisa. 

ESTRUTURA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estrutura Metodológica da Pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 Para conhecer as práticas produtivas e características sociais e econômicas dos 

trabalhadores de coleta de materiais recicláveis, optou-se como instrumento de pesquisa as 

entrevistas coletiva e individual, além da observação participante. Esses instrumentos 

possibilitarão conhecer as práticas de coleta de material reciclável, as dificuldades no campo 
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da coleta, a situação econômica e social do trabalhador e permitirá relacionamento com os 

sujeitos pesquisados, para que, dessa forma, os dados coletados tenham veracidade e 

subjetividade. De acordo com Gil (1990, p. 115) essas técnicas são bastante úteis para obter 

informação do que o pesquisado, “sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz 

ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões para quaisquer das coisas 

precedentes" (apud Selltiz,1967, p. 273).  

 O objetivo específico “Investigar a prática da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

na gestão municipal” fundamentou-se na Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui 

a política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O instrumento utilizado para a coleta de 

dados é a entrevista, qual será aplicada ao Secretário de Meio Ambiente da cidade de Valença 

– BA. Esta técnica de interrogação possibilitará obter dados a partir do ponto de vista do 

entrevistado (Gil, 1990). 

 Para atingir o objetivo específico “Compreender, compartilhar e construir saberes 

sobre Economia Solidária, Cooperativismo e Coleta Seletiva” optou-se pelo instrumento de 

coleta de dados fontes bibliográficas, para elaborar atividades que serão desenvolvidas com 

o grupo no campo de pesquisa, conforme o Quadro 1. Os saberes teóricos explorados para 

este fim são: Rodrigo Loures (2009) com conceitos sobre Sustentabilidade e Nascimento e 

Mendonza org. (2015) com pensamentos contidos e revolucionários em Economia Solidária.  

O Quadro 3 apresenta o planejamento para atingir o Objetivo Geral: Fortalecer a 

organização produtiva dos catadores de materiais recicláveis da Bolívia para aumentar o lucro 

da cadeia produtiva. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
INSTRUMENTOS 
DE COLETA DE 

DADOS 

ATIVIDADES 

 Conhecer as práticas 
produtivas e características 
sociais e econômicas dos 
trabalhadores de coleta de 
materiais recicláveis. 

- Entrevistas coletiva; 
- Entrevista 
individual; 

- Observação 
participante. 

- Roda de conversa sobre a produção dos 
materiais coletados; 
- Entrevistas individuais. 

 Investigar a prática da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos na 
gestão municipal. 

- Fontes 
bibliográficas; 
- Entrevista. 

- Entrevistar o Secretário de Meio Ambiente. 

 Compreender, compartilhar e 
construir saberes sobre 
Economia Solidária, 
Cooperativismo e Coleta 
Seletiva. 

- Fontes 
bibliográficas. 

- Oficina: Cooperativismo, associativismo e 
Gestão de Empreendimentos Econômico 
Solidários; 
- Palestra: Experiência do grupo de Catadores 
da COOPMARC – Cooperativa de Materiais 
Recicláveis de Camaçari; 
- Articular saberes sobre sustentabilidade; 
- Ação ativistas nas ruas do bairro sobre coleta 
seletiva. 

Quadro 3: Planejamento da pesquisa. Fonte: elaborado pela autora (2017). 
Resultados esperados  
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A aplicação deste projeto proporcionará a pesquisadora e aos pesquisados, catadores 

de materiais recicláveis do Bairro da Bolívia, o compartilhamento de saberes para melhoria e 

fortalecimento da cadeia produtiva de reciclagem e, sobretudo, a valorização do indivíduo e 

das suas potencialidades.  
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De cativa a liberta: reconhecimento jurídico e social da alforria no sertão de Riachão 
do Jacuípe-BA (1850-1888)  
 

Eliete Mota Ferreira1 

 

A alforria era um ato jurídico pelo qual o(a) senhor(a) transferia o título de posse que 

tinha para o cativo alforriado mediante testemunhas. Kátia Lorena Almeida acrescenta que 

“a carta de alforria era um documento comprobatório da condição jurídica de liberto e, sem 

ela, o perigo da reescravização era maior” (ALMEIDA, 2014:113). Mary Karasch pondera 

que constituía-se como “prova da liberdade de um escravo, introduzindo-o na vida precária 

de uma pessoa liberta numa sociedade escravista” (KARASCH, 2000:430 apud PIRES, 

2009:74). Para Maria Inês C. de Oliveira: “Libertar-se não significava adquirir novo estatuto 

legal. Mais do que isto, significava sobreviver às próprias custas e poder se aproveitar dos 

espaços permitidos à sua ascensão na sociedade livre. [...] A porta de ingresso a este novo 

mundo era a Carta de Alforria” (OLIVEIRA, 1988:21). 

Em suma, a liberdade pelo viés da alforria era um dispositivo legal, enraizado pelo 

costume no Brasil escravista (MATTOSO, 1982:177). Significava uma mudança de vida e de 

condição jurídica, pelas quais o indivíduo deixava de ser escravizado para se tornar liberto. 

Nestes termos, cabia ao poder judiciário, reconhecer, legitimar e assegurar o cumprimento 

dos acordos assinalados nas cartas de alforrias (PIRES, 2009:74). 

A carta de alforria era geralmente escrita pelo proprietário(a) ou apedido deste(a), por um 

representante legal, tabelião e membro da família, de modo particular, quando não se tinha 

o domínio da escrita. Por exemplo, a carta de liberdade de Thomasia, crioula, de 60 anos de 

idade, foi redigida e assinada por Joaquim Lopes da Silva, em nome da sua sogra, Dona 

Francisca Maria de Jesus, por ela não saber ler e nem escrever, o que não era raro entre a 

população livre e escrava no Brasil oitocentista. Também emitia-se a carta de liberdade, 

quando o sujeito escravizado pagava por ela, por livre arbítrio daquele que outorgava como 

proprietário, em algumas ocasiões por intermédio de algum financiador, por algum motivo 

explícito ou não, na pia batismal, no processo de inventário, às vezes, a pedido do falecido 

senhor em cláusula testamental, ou por sentença judicial, ao vencer a ação em favor da 

liberdade.  

																																																													
1 Mestranda em História Regional e Local- PPGHIS-UNEB. Bolsista CAPES. E-mail. 
elietmota_f@hotmail.com 
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A alforria representava para o cativo uma nova vida. Através dela conquistava-se o 

direito sobre si, de movimentar-se por onde quisesse e de gerir seus próprios projetos de vida 

juntamente com os seus. Todavia, a alforria não garantia a cidadania aos alforriados, pois, 

mesmo depois de libertos estavam excluídos dos cargos públicos de prestígio, uma vez que 

“uma série de restrições privam-no do pleno gozo dos seus direitos políticos” (MATTOSO, 

1982:201). Apesar da precariedade da liberdade (CHALHOUB, 2010), muitos cativos no 

Brasil visavam alcançar a alforria, pois, uma vez libertos, conquistavam não somente a sua 

inserção jurídica no mundo dos livres, mas sobretudo, maior autonomia sobre a sua força de 

trabalho e principalmente sobre as suas vidas.  

Devido à importância deste documento para os egressos da escravidão, a proposta 

desta comunicação é mostrar o significado do registro da alforria em cartório e do seu 

reconhecimento social através das experiências dos sujeitos alforriados no sertão de Riachão 

de Jacuípe-BA, na segunda metade dos oitocentos, como foi o caso de uma liberta que viu 

sua liberdade por um fio por ter desaparecido sua carta de alforria. Para isto, o estudo baseia-

se em vários documentos (livros de notas, inventários, registros de batismos e ação judicial), 

além de dialogar com uma bibliografia pertinente ao assunto em questão.  

Em agosto de 1883, o Juiz de órfãos de Riachão do Jacuípe, o Tenente Coronel 

Marcolino Gonçalves Mascarenhas estava prestes a fazer a partilhar dos bens inventariados 

por falecimento do casal, Maria Alexandrina do Amor Divino e João Renovato Rios, quando 

recebeu a Ação de Justificação da liberta Isabel, por intermédio do seu curador, José Ferreira 

de Carvalho, com a seguinte declaração:  
 
Diz a liberta Isabel, que tendo seu senhor João Renovato Rios, hoje falecido, lhe 
passada a carta de liberdade no dia 26 de julho do anno proximo passado, a tendo 
desaparecido a mencionada carta, sem que a [suplicante]  a tivesse feito lançar 
notas, como possa haver qualquer dúvida sobre a sua liberdade quer a [suplicante] 
justificar [...] que no dia 26 do mês de julho do anno próximo passado [1882] 
passou-lhe a carta de liberdade, mandando-a passar e assignando-a com a própria 
firma e duas testemunhas presentes. [E] que desde aquela dacta até hoje, tem a 
justificante estado na posse de sua liberdade, sem a maior opposição.1 

 
Por ter desaparecido a sua carta de liberdade, a liberta Isabel, de cor parda, natural da 

vila de Camizão,2 estava sendo ameaçada pelos filhos do seu ex-proprietário a retornar para 

o cativeiro, inclusive, já havia sido avaliada por 450$000 mil réis. Não descartamos a hipótese 

de um dos nove filhos do senhor João Renovato Rios ter dado fim a carta de alforria de 

																																																													
1 FDAR, Inventário de Maria Alexandrina do Amor Divino 1883, Justificação, fls, 33-39, [Grifos nossos]. O 
viúvo e inventariante João Renovato Rios faleceu antes da divisão dos bens deixados por sua mulher, sendo 
assim, deu-se continuidade a partilha dos bens que ficara para o mesmo, como cabeça do casal. 
2 Atual cidade de Ipirá-BA. 
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Isabel com o propósito de incluí-la no espólio do falecido pai, visto que o valor da liberta era 

o dobro dos bens inventariados.3 Por temer sua reescravização, Isabel procurou 

imediatamente a justiça a fim de provar sua liberdade. Ela alegava que no dia que recebera a 

alforria havia “duas testemunhas presentes” e “que desde aquela data [26 de julho de 1881] 

até hoje, tem a justificante estado na posse de sua plena liberdade.” E por esta razão, Isabel 

juntamente com o seu curador requisitava ao juiz da referida vila que convocasse as 

testemunhas para depor a favor de sua liberdade.  

Atendendo a súplica de Isabel, o juiz Augusto José Teixeira de Freitas solicitou o 

depoimento das duas testemunhas indicadas pela liberta. A primeira testemunha, o 

negociante, Pedro Germiano de Lima dos Santos, solteiro, morador e natural da vila de 

Camizão, informou que “a pedido de João Renovato Rios, escreveu a carta de liberdade [...] 

conferida a sua escrava Isabel”; 4A segunda, o senhor Manoel Trajano Gomes, de 46 anos, 

casado, criador, residente na mesma vila, declarou que “ele testemunhou juntamente com 

Pedro Germiano de Lima e assignarão como testemunhas, tendo neste acto entregue a 

justificante a carta de liberdade por ele testemunhada”. Além de confirmar o depoimento da 

primeira testemunha, Manoel Trajano afirmou “que sabe, que a suplicante tem estado [...] no 

gozo de plena liberdade”, desde o dia que recebeu a carta de alforria.5 

Os depoentes não só reconheceram a “plena liberdade” de Isabel, como também 

procuraram descrever o momento da concessão da sua carta de alforria, informando até 

mesmo quem a escreveu, conquanto, nada foi dito de que forma ela conseguiu obtê-la – se 

paga, gratuita ou condicional – acharam mais importante relatar o ato da alforria que ressaltar 

a participação da cativa nesse processo. Contudo, para Isabel, o mais importante, naquele 

momento era comprovar sua liberdade. Finalmente, depois de ouvir as testemunhas, o juiz 

proferiu a sentença reconhecendo-a como liberta por ter justificado sua liberdade. 

Cabe salientar que os homens que testemunharam a favor da liberdade de Isabel não 

eram qualquer pessoa. Como mencionei antes, o senhor Pedro Germiano de Lima dos Santos 

era um comerciante, possivelmente, bastante conhecido na região, e o senhor Manoel 

Trajano Gomes, um criador, talvez, um grande fazendeiro, casado e bastante respeitado pela 

população local. É provável ainda que Isabel conhecesse os depoentes e tivesse algum laço 

de sociabilidade com estes, pois a residência do seu ex-senhor ficava próximo da vila de 

Camizão, onde também podia ter vínculos afetivos, por ter nascido neste mesmo local.  

																																																													
3 O valor do espólio líquido, depois de abatido as despesas (75$000) e o valor de Isabel, foi calculado em 
225$000.  
4 FDAR, Inventário de João Renovato Rios, 1881. Justificação, folha 37. 
5 FDAR, Inventário de João Renovato Rios, 1881. Justificação, folha 38. 
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 A experiência de Isabel revela que a mesma tinha consciência que sem a carta de 

alforria em mãos e sem o registro em cartório, o último recurso que poderia contar era com 

o reconhecimento das pessoas que sabiam da sua nova condição social e jurídica. E, de fato, 

foi através deste recurso que ela conseguiu comprovar sua liberdade.  

O reconhecimento social da alforria é debatida por alguns historiadores como uma 

forma possível de legitimar a liberdade, por ser, muitas vezes, mais utilizada do que o 

competente registro em cartório. Segundo Roberto Guedes Ferreira: “Mais importante, pode 

ser que bastasse declarar perante muita gente: era o reconhecimento social da alforria” 

(FERREIRA, 2008:187, grifo do autor). O autor chegou a esta conclusão ao verificar que, 

em Porto Feliz do século XIX, houve mais concessões de alforrias nos testamentos que nos 

livros cartoriais. Em outro estudo, ele ainda enfatiza: “A sua concretização precisava do 

reconhecimento comunitário e das relações sociais mantidas pelos alforriados” (FERREIRA, 

2007:137). 

De acordo com Adauto Damásio, por serem documentos fechados por sentença 

judicial, as manumissões concedidas em testamentos e inventários tinham o mesmo “peso 

legal” ou até maior do que um simples registro em cartório (DAMÁSIO, 1995:11). Por 

exemplo, de 93 libertos em processos de herança, na primeira metade do século XIX em 

Campinas, o autor atesta que apenas 07 (7,6%) oficializaram o registro da alforria, o que 

fundamenta sua tese. 

Lizandra Ferraz, ao estudar as alforrias em Campinas em diferentes períodos (1836-

1845 e 1860-1871), constatou que poucos cativos alforriados nos processos de herança 

(testamentos, inventários post-mortem e autos de prestação de contas testamentárias) se 

dirigiram aos cartórios da cidade para registrarem suas liberdades. Para esta autora, esse 

fenômeno indica, que “o registro delas [alforrias] estava pois diretamente ligado às diferentes 

percepções destes sujeitos em relação à escravidão bem como a ciência por parte deles das 

diferentes maneiras pelas quais poderiam adquirir a liberdade” (FERRAZ, 2010:109). 

Entretanto, consoante a Kátia Lorena Almeida: “O reconhecimento apenas social da 

alforria pela comunidade local não era suficiente, só o registro do documento pelo notário 

em livro competente garantia aos libertos tranquilidade sobre sua condição jurídica” 

(ALMEIDA, 2012:153). Pois, “o registro da carta de alforria era imprescindível para 

comprovação da liberdade” (ALMEIDA, 2006:63). Almeida assegura tal afirmação ao 

contabilizar um alto índice de cartas de alforrias nos livros de notas cartoriais de Rio de 

Contas, no sertão da Bahia, durante os séculos XVIII e XIX. 
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Peter Eisemberg, examinando as cartas de alforrias registradas entre 1798 e 1888 nos 

cartórios de Campinas, questiona: “A legalidade do ato no Brasil remonta pelo menos às 

ordenações Filipinas (1603) e sobrevivem cartas de alforria com data de 1684. Mas até que 

ponto era obrigatório registrar a carta de alforria?” (EISENBERG, 1989:248). O próprio 

historiador responde, que nada indica que fosse obrigatório registrar a carta de alforria, 

embora o libertando fosse o mais interessado pelo registro do documento “para melhor 

defender sua nova condição legal” (EISEMBERG, 1989:248). O autor também ressalva que 

não se pode pressupor que o número de cartas registradas seja a totalidade de alforrias para 

uma determinada região, haja vista as variadas formas de um cativo obter a liberdade. É o 

que corrobora a documentação disponível e investigada para Riachão do Jacuípe, nas últimas 

décadas da escravidão. 

A história da liberta Isabel narrada anteriormente evidencia que a forma mais 

tranquila de provar a liberdade era através da posse da carta de alforria ou do registro da 

mesma em livros de notas, pois para herdeiros ambiciosos e trapaceiros não bastava apenas 

o reconhecimento social. No entanto, perante a justiça, no sertão de Riachão do Jacuípe, 

representava uma prova inquestionável. 

Logo, cientes da importância do reconhecimento jurídico da carta de alforria, homens 

e mulheres alforriados foram pessoalmente até o tabelionato de notas de Riachão do Jacuípe, 

solicitar o registro da alforria. Hernordina foi uma das mulheres forras que compareceu ao 

cartório com este intuito:  
 
Registro de carta de liberdade 
 
Aos nove dias do mês de novembro do Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e três nesta villa de Nossa Senhora da 
Conceição do Riachão do Jacuipe em meo cartório compareceu Hernordina de 
tal a qual apresentando me sua carta de liberdade pedindo me que em minhas 
notas a registrasse a qual faço a registrar neste presente livro de notas como abaixo 
se segue com todos os seus teores como n’ella se contem.: Dizemos nós abaixo 
assignados, que somos legítimos senhores possuidores da escrava de nome 
Hernordina de cor preta matriculada sob os números quatro mil tresentos e 
quarenta e nove da matrícula geral da Cidade da Feira além da relação apresentada 
por nós cuja escrava forramos e como defacto forrada tens de hoje para sempre 
pelos bons serviços que nos tem prestado, podendo gozar-se de sua liberdade 
como de ventre livre nascesse. Fazenda Agua doce, vinte cinco de outubro de mil 
oitocentos e oitenta e trez. Arrogo de Jose Teixeira da Silva, Purcino Moreira de 
Carvalho = Joaquim Teixeira da Silva. Como Testemunhas José Lourenço dos 
santos, Joaquim José dos Santos [...] eu Tabellião bem fielmente conferi verbo 
ad’verbo entregando a portadora a original do que dou fé, nesta Villa de Riachão 
do Jacuípe no mesmo dia mez e ano [...]6 
 

																																																													
6 FDAR, Livro de Notas nº 12, folha 29, 1883. 
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O registro da alforria era feito em livros de notas pelo tabelião com o mesmo teor da 

carta original, conforme a transcrição acima. Uma liberta, por exemplo, poderia requerer o 

registro da alforria quantas vezes fosse necessário. No caso de mudança de vila e para evitar 

possíveis contestações, “devia registrar novamente a carta no cartório mais próximo” 

(AMARAL, 2008:36).  

Em 27 de julho de 1867, Vitória, de cor cabra, de 21 anos de idade foi alforriada pelo 

vigário Francisco José de Oliveira com a condição que “depois de meo falecimento gose de 

sua liberdade”.7 Três dias depois, sua alforria foi lançada no livro de notas do cartório da Vila 

de Itaparica pelo mesmo reverendo, provavelmente por ter sido transferido da paróquia de 

Riachão do Jacuípe para a da referida vila. Ao retornar para Riachão, o vigário, já muito 

doente, registrou novamente a alforria de Vitória, dessa vez, no cartório desta localidade, em 

11 de julho de 1871, onde tivemos acesso ao documento. Além da alforria, Vitória também 

conquistou “huma casa que [o vigário] possui neste Arraial com huma porta duas janelas de 

frente a de sua morada” com escritura pública averbada em cartório.8 Para Victória, assim 

como para outros(as) libertandos(as), decerto, a liberdade devia vir acompanhada de alguma 

indenização (casa, roça, etc.) (FRAGA FILHO, 2014). A propriedade para os egressos do 

cativeiro em uma ordem escravista representava uma condição primordial para a inserção 

social no mundo dos livres, a posse de bens significava a legitimação da própria liberdade 

(MATTOS, 1998). 

As cartas de liberdade registradas nos livros de notas em Riachão do Jacuípe 

representam 55,6% (52) das alforrias levantadas para esta região. Destas, observa-se que, 

mais de um terço foram oficializadas pelos próprios alforriados: 20 (38,5%); sendo 11 

(21,2%) por homens e 9 (17,3%) mulheres. Enquanto que, a metade dessas, 26 (50,0%) foram 

averbadas pelos ex-proprietários, terceiros ou procuradores e parentes mais próximos dos 

libertandos (as),9 respectivamente, 9 (17,3%), 15 (28,8), 2 (3,9%). E, em apenas 6 (11,5%) 

cartas não há indicação de quem solicitou o registro. 

Em Campinas, entre os intervalos de 1836-1845 e 1860-1871, Lizandra Ferraz 

averiguou que:  
 
De todos os escravos que registraram suas liberdades nos cartórios de Campinas 
nos dois períodos, nota-se que a iniciativa do registro partiu deles na maioria dos 
casos, embora um número significativo dos registros tenha sido feito pela 

																																																													
7 FDAR, Livros de notas nº 6, folha 19, 1868. 
8 FDAR, Livro de Notas nº 6, folha 03, 1870. 
9 As duas alforrias foram registradas por homens que tinham vínculos afetivos; em uma alforria há informação 
que era cônjuge da liberta, na outra, não foi possível saber, mas é provável que fosse companheiro senão, pai 
ou irmão; 
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intervenção de terceiros como testamenteiros, padres ou parentes dos libertos 
(FERRAZ, 2010:109). 
 

Os dados aferidos por Ferraz coadunam com os resultados obtidos para Riachão do 

Jacuípe. A atitude dos libertos e libertas em registrar pessoalmente suas alforrias em cartório, 

indica uma ação política desses sujeitos e a relevância deste recurso para o exercício da 

liberdade, o que não era comum no sertão baiano. Ao contrário desta localidade, Almeida 

atesta que em Rio de Contas “em casos raros, o escravo também solicitava o registro de sua 

carta” (ALMEIDA, 2006:48-49). A autora chegou até relatar a história do liberto Antônio, 

que através de uma petição acionou a justiça para que fosse averbada sua alforria.  

Outra peculiaridade visualizada nas cartas de liberdade em Riachão do Jacuípe é a 

requisição do registro da alforria em tão pouco tempo. Para chegar a esta conclusão, 

calculamos o espaço de tempo entre a redação da carta e o registro da mesma:  
 

TABELA 1- Intervalo entre a redação e o registro da alforria em Riachão do Jacuípe 
Intervalos Nº M Nº H Nº C TOTAL (%) 
Mesmo dia 2 4 1 7 13,5 

1 mês 12 6 - 18 34.6 
6 meses 6 6 - 12 23,0 
1 ano 4 3 - 7 13,5 
2 anos 1 - - 1 1,9 
3 anos 1 2 - 3 5,8 

S/ infor. 3 1 - 4 7,7 
TOTAL 29 22 1 52 100,0 

Fonte: FDAR, Livros de Notas (1851-1888). CEDOC, Livro de Notas (1869-1888). 
 

Observa-se a partir dos dados da tabela acima que muitas alforrias foram registradas 

o mais depressa possível; cerca de 13,5% (7) das cartas teve o registro no mesmo dia, 48,1% 

(25) dentro de um 1 mês, 71,1% (37) durante o espaço de 6 meses e 84,6% (44) em até 1 ano. 

Por exemplo, a carta de liberdade de Luis, crioulo, foi passada por D. Ana Maria de Jesus em 

27 de novembro de 1863 “com a condição [...] d’elle me servir em tudo athe minha morte, 

digo athe minha última existência”, e por requisição do liberto foi registrada no mesmo dia.10 

O vaqueiro Antônio também teve a alforria registrada na mesma data que recebera do senhor, 

Antônio de Oliveira Barros, datada em 18 de julho de 1862, com a condição de “cuidar do 

gado durante toda vida e lealdade”. Em 30 de maio de 1864, foi a vez de Luiza conquistar a 

alforria, “por ter dado bons serviços com a condição de servir-me durante minha vida a 

forro”. Foi com estas palavras que a proprietária Ana Francisca de Oliveira conferiu sua 

alforria e, neste mesmo dia, recomendou ao seu procurador Manoel Joaquim dos Santos 

Teixeira que a registrasse no livro de notas do cartório local.11 

																																																													
10 FDAR, Livro de notas nº 4, folha 23, 1863. 
11 FDAR, Livro de notas nº 4, folha 23, 1863. 
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Antes mesmo de cumprir os encargos senhoriais, os próprios libertos(as) ou terceiros, 

a pedido deste(as), procuravam registrar a alforria o mais breve possível, como vê, nos casos 

de Luis, Luiza e Antônio. Além desses casos, cruzando as datas de concessão e registro das 

alforrias condicionais com os assentos de óbitos dos respectivos proprietários(as), 

verificamos que, até mesmo os libertandos sob cláusulas restritivas não esperaram cumpri-

las para oficializar sua liberdade, ou seja, mesmo estando atrelados as imposições de seus 

senhores(as), esses libertandos já se consideravam em gozo de sua liberdade legal. 12 

Entre os registros de liberdade cartoriais, o caso mais inusitado ocorreu com a carta 

de liberdade de Joaquim, pardo, de mais ou menos 35 anos de idade, a qual foi adquirida 

mediante a quantia de 800$000 mil réis e registrada duas vezes no mesmo livro de notas.13 O 

primeiro registro data, em 26 de julho de 1861, a pedido dos herdeiros/proprietários Manuel 

Ribeiro da Cunha, Bernardino de Lima Ribeiro e Vicente Ribeiro da Cunha; o segundo foi 

averbado, em 09 de maio de 1862, por Bernardino de Lima Ribeiro. Não há nenhuma 

informação o porquê dos dois registros, talvez por desconfiança e insistência do próprio 

liberto.  

Ao contrário de Riachão, Almeida também notou que, em Rio de Contas, na maioria 

das vezes, o registro era feito tardiamente. Em 84,8% dos casos, os registros foram realizados 

em até cinco anos e, em outros, o intervalo chegou a décadas. Segundo a pesquisadora, uma 

das justificativas era “a distância entre as localidades e povoados e o centro do município de 

Rio de Contas, que levava os proprietários a registrarem, em um mesmo dia, cartas redigidas 

em diferentes datas”. Outra “explicação mais plausível para tal demora era que este era o 

tempo que o escravo levava para reunir o valor da alforria ou cumprir outra condição 

imposta” (ALMEIDA, 2006:62). 

Assim sendo, como explicar a frequência dos libertandos e senhores escravistas no 

cartório de Riachão do Jacuípe, solicitando o registro da carta de alforria em curto intervalo 

de tempo, inclusive no mesmo dia de sua emissão? Uma das interpretações para isto, são os 

indícios de ameaça à reescravização que pairava sobre a população negra liberta na região 

por parte de alguns legatários ambiciosos, como evidenciamos através do caso de Isabel. 

Outra possibilidade razoável, está diretamente ligada à experiência de liberdade e o 

significado desta para homens e mulheres libertandos perante uma sociedade escravista 

sertaneja, independente da forma como foi conquistada. Desse modo, entende-se que a 

																																																													
12Registros de óbitos. Disponível em: https://www.familysearch.org. Acesso em: 30 de ago. de 2017. Livro 01 
(1848-1858) – e Livro 02 (1858-1899).  
13 FDAR, Livro de notas nº 3, folha 19, 1861; 2º registro, Livro de notas nº 3, folha 19, 1862. 
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melhor forma para elucidar as singularidades do reconhecimento da liberdade em Riachão 

do Jacuípe seja através do sentido político e social vivenciado pelos sujeitos envolvidos, 

forros, senhores e livres. 

Como discutimos antes, a alforria registrada em cartório não foi a única forma de 

legitimar a liberdade, pois, em Riachão do Jacuípe computamos que 45,4% (41) das alforrias 

coligidas não foram averbadas. Entre estas, 34 foram conferidas nos inventários post-mortem 

sem testamento e 7 nos assentos de batismo. Os estudos anteriormente citados argumentam 

que as alforrias obtidas no decorrer dos processos de herança eram por si só legais a ponto 

do seu reconhecimento social dispensar a oficialização do documento por um tabelião 

(DAMÁSIO, 1995; FERREIRA, 2007). Da mesma forma, ocorriam com as alforrias na pia 

batismal. Por serem documentadas em livros eclesiais, “as crianças alforriadas no ato de 

batismo não precisavam de uma carta de alforria, sendo assim a cópia do registro de batismo 

a própria comprovação de sua condição legal de livre” (DAMÁSIO, (1995:7). Além disso, 

por ser realizado em público, a cerimônia do batismo por si só constituía uma maneira de 

promover o reconhecimento da liberdade da criança batizada. Tanto é que, identificamos 

apenas uma alforria de pia registrada em cartório. Trata-se da alforria do pequeno Victor, 

pardo, de oito meses, filho da escrava Clementina, concedida em 1860, a qual informa que, 

“cuja cria foi liberta pela quantia de cem mil réis que recebeo seo senhor cujo acto se acha 

lançado no livro de notas do Juizo de paz desta Freguesia, do qual lhe [é] escrivão Angelo 

Ambrosio de Figueredo”.14 Entretanto, não conseguimos localizar o registro da alforria no 

livro referente a este período, o que indica que a alforria de pia dispensava o reconhecimento 

legal. 

 Kátia Lorena Almeida, certifica que no Alto Sertão de Rio de Contas houve um 

número maior de alforrias de pia registradas em livros de notas do que sem, isso porque: 

“Algumas alforrias na pia batismal foram registradas nesses livros sob a alegação de que 

poderiam não constar nos assentos de batismos” (ALMEIDA, 2006:131). Ademais, notou 

ainda que do universo de 250 alforrias testamentárias, 24,8% foram também registradas em 

cartório, o que demonstra, segundo a pesquisadora, a importância do registro da alforria no 

cartório local. 

Todavia, como já abordamos, o registro da alforria em cartório no Brasil não era 

obrigatório, entretanto, amiúde fora um recurso muito utilizado para assegurar a liberdade e 

evitar possíveis contendas entre proprietários, herdeiros e libertos, como aconteceu com 

																																																													
14Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Riachão do Jacuípe: Registros de batismos, Livro nº 02 (1862- 
1875), Ano, (01/05/1870) Disponível em: https://ident.familysearch.org/. Acesso em. 16 de mai. de 2016. 
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Isabel. Em contrapartida, podemos afirmar que no sertão de Riachão do Jacuípe prevaleceu 

o reconhecimento social da alforria, uma vez que muitas das alforrias conquistadas não foram 

averbadas, a exemplo da de Isabel, entre outras identificadas nos inventários, assentos de 

batismo e em outros documentos.15 Ainda que, o registro em cartório significasse uma 

maneira incontestável de ratificar a liberdade, no sertão de Riachão do Jacuípe, o 

reconhecimento comunitário parece ter sido ainda mais importante na vida dos libertandos. 

 Embora a cultura brasileira do século XIX fosse jurídica, como assinala Sandra 

Graham (GRAHAM, 2005:117-118), percebe-se pela quantidade de alforrias sem averbação 

em fontes diversas, no sertão de Riachão do Jacuípe, que o reconhecimento social da 

liberdade era crucial e, muitas vezes, suficiente para libertos(as), forros, escravistas e livres. 

Ser reconhecido(a) pela comunidade local como liberto(a), e senhor(a) do seu destino, era o 

desejo de muitos sujeitos egressos da escravidão, entretanto, somente o registro da alforria 

por um tabelião não era o bastante, o reconhecimento comunitário era tão significante 

quanto a carta de alforria registrada. Com base na experiência da liberta Isabel e das alforrias 

examinadas, infere-se que o registro da alforria representava uma prova inquestionável da 

nova condição jurídica, mas por outro lado, o reconhecimento social era imprescindível. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 06 – ESCRAVIDÃO, ABOLICIONISMOS E PÓS-ABOLIÇÃO: 
EXPERIÊNCIAS DE ESCRAVIZADOS, LIBERTOS E LIVRES NO BRASIL 

Igor Fonsêca de Oliveira (Universidade da Integração Nacional da Lusofonia afro-brasileira); Jacó dos 
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Memória de doenças e curas: população escravizada da Imperial Vila da Vitória, 
século XIX	
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Introdução  
 

Com o objetivo de pesquisar as doenças que atingiram os membros inferiores da 

população escrava da Imperial Vila da Vitória3 no século XIX, analisaram-se 460 inventários 

post-mortem, datados de 1801 a 1888, digitalizados no arquivo do Fórum Desembargador João 

Mangabeira na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Entre esses inventários, foram 

encontrados 2.159 escravos, e desses 230 indivíduos estavam declarados como doentes. Do 

total de escravos enfermos, foram analisados somente aqueles relatados como tendo alguma 

doença em membros inferiores, resultando em número de 28,4 equivalente a 12% dos 

enfermos.  

A saúde dos escravos, declarada nos inventários, fez emergir uma série de questões 

referentes à vida dos cativos. Com isso, projeta-se uma memória construída por uma 

sociedade cuja história, já vivida, pode ser contada e alimentada, uma vez que ainda se 

mantém viva na memória da população. O passado também pode ser resgatado por meio de 

documentos, que são testemunhos históricos e, ao mesmo tempo, espelho do presente. Por 

intermédio dos relatos das moléstias descritas nos inventários, traçou-se a história dessas 

doenças e tratamentos usados para saná-las. Assim, tornou-se relevante abordar a arte da 

cura, algumas técnicas de cura usadas na época e os homens que exerciam esse ofício. É nessa 

vertente que, analisando os inventários, a memória e a história dos males que atingiram a 

população cativa na Imperial Vila da Vitória no século XIX foram resgatadas, uma vez que 

os documentos são vestígios, são resquícios. 

 

																																																													
1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade. Agência 
Financiadora: UESB. 
2 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Doutora em História. 
3 Atual município de Vitória da Conquista, situada no Sertão da Bahia, a área entre o Rio Pardo e Rio das 
Contas, faz fronteira com o Norte da Capitania de Minas Gerais e o Alto Sertão da Bahia. 
4Arquivo do Fórum João Mangabeira: Caixa Avulsos (1), Inventário de Jose Lopes Moitinho. Caixa Avulsos 
(2), Inventário de Josepha Ferreira Campos, Inventário de Eufrazina Barbosa. Caixa Diversos (1842 a 1845), 
Inventário de Antonio Francisco de Almeida. Caixa Diversos (1842), Inventário de Maria Antonia de Carvalho. 
Caixa Diversos (1867), Inventário de Capitão João de Oliveira Freitas. Caixa Diversos (1870), Inventário de 
Maria Madalena Ferreira Campos. Caixa Inventário 1850 a 1859 (1), Inventário de Daniel Ferreira da Costa. 
Caixa Inventário 1850 A 1859 (2), Inventário de Jose Mendes de Sousa. Caixa Inventário (1860 a 1861), 
Inventário de Antonio Basbosa Coêlho, Caixa Inventário (1849), Inventário de Ludovina Maria de Jesús. Caixa 
Inventário (1866), Rodrigo Meira Sertao. Caixa Inventário (1871 a 1874), Inventário Theotonio José Freire. 
Caixa Inventário (1883), Inventário de Julia Rosa de Souza. Caixa Diversos (1780 a 1823), Inventário de Ana 
Maria da Silva, Inventário de Maria Magdalena de Jesus. Caixa Inventário (1827 a 1833), Victorino Manoel do 
Rio, Manoel de Oliveira Feitas, Anna Maria Gonçalves. Caixa Inventário (1801 – 1932 / 1834 – 1839), 
Inventário de Antonio Bento de Almeida  
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Memória e história por meio dos inventários  
 
Quando se investiga a época da escravidão, os inventários são manuscritos de grande 

valor. Conforme o Dicionário da língua portuguesa, de Antônio de Moraes Silva, inventário é 

“catálogo que se faz dos bens que o defunto deixa; ou dos bens, e móveis de algum vivo” 

(MORAES SILVA, 1789:734). Segundo Furtado, “costuma-se utilizar a expressão inventário 

post-mortem para se referir especificamente ao arrolamento dos bens de um indivíduo feito 

após a sua morte para transmissão ou partilha entre os herdeiros” (FURTADO, 2009:102). 

Nos inventários são registrados os bens do morto para, assim, serem distribuídos conforme 

as disposições legais de transferência ou partilha entre os herdeiros. Por registrarem todo o 

patrimônio material de uma pessoa, eles são uma ampla demonstração da cultura econômica 

e material de uma sociedade. 

Os cativos eram deixados como herança nos inventários e encontravam-se arrolados 

entre os bens semoventes.5 A população escrava apresentada nessa documentação tinha 

especificidades – registravam-se o nome próprio, o nome da mãe, o nome do cônjuge (se 

este era escravo, livre ou forro), a origem, a ocupação, a cor, a idade, o preço e a condição 

de saúde ou doença – informações que se configuraram em um terreno fértil para a pesquisa. 

Para investigar a memória, a história e a saúde dos cativos que se estabeleceram na 

Imperial Vila da Vitória, no século XIX, elegeu-se como base Le Goff (1996), que defende 

o documento como um instrumento usado para construir a história. Entende-se que os 

inventários têm um relevante papel nessa conjuntura, uma vez que trazem valiosas 

informações a respeito da vida do cativo, da condição de saúde e doença.  

As civilizações são construídas por meio das memórias dos grupos sociais que nelas 

estão representadas. No caso dos inventários, quando são citados escravos entre os bens ali 

contidos, vêm à tona características, como fenótipos, identidades, comportamentos e valores 

da população escravizada. Com isso, acredita-se que os inventários são consideráveis 

materiais de memória, uma vez que contêm registros reveladores de aspectos históricos e 

culturais de uma sociedade. Pode-se dizer que neles há uma representação do passado em 

constante evolução, o que demonstra um momento histórico em que se vive, evidenciando 

uma separação entre o que existe e a memória armazenada. Para Le Goff, 
 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, 
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 
mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 

																																																													
5 Conforme Silva (2004 apud FURTADO, 2009), os bens semoventes são os animais bovinos, equinos, muares, 
caprinos e ovinos. Nos inventários, os escravos são considerados também como bens semoventes, ou seja, 
seres que se movem, descritos junto com os animais. 
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esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio 
(LE GOFF, 1990:547). 

 
O inventário abriga informações que são mobilizadas pelo pesquisador, a fim de 

construir as interpretações que deseja. Ou seja, a memória despertada pelo indivíduo, por 

meio da leitura, só é evocada se o documento for lido, uma vez que ele está arquivado como 

se fosse uma prova documental. Quando se lê um inventário de outra época, a memória 

daquele período é mobilizada, pois o passado tem vestígios e deixa resquícios. Todavia, são 

os indivíduos que produzem o passado, por meio dessas ruínas e da intervenção que está 

sempre presente. Inclusive, é possível resgatar lembranças vividas estudando acontecimentos 

e história de vida de pessoas de um determinado momento histórico, rememorando o 

passado mediante a atividade do investigador. Logo, é reconstituído um saber sobre o 

passado com base nos resquícios deixados. Esse exercício é uma produção de memória.  

Para se construir a história, é necessário que haja uma memória do que foi deixado 

registrado; no caso dos inventários, a memória está ligada à escrita. Para Le Goff (1996), o 

documento é capaz de expor situações de uma época e de uma sociedade, na medida em que 

ajuda a construir a história. A partir dos relatos contidos nos inventários, é possível contar 

uma história de vida – individual ou coletiva – de épocas distintas e esclarecer a história de 

um grupo social ou o papel que diversas pessoas desempenharam em uma sociedade.  

Com esse intuito é que se realizou um levantamento dos cativos que residiam na 

Imperial Vila da Vitória no século XIX e foram analisadas as doenças descritas nos 

inventários, a fim de compreender – por meio dos registros de enfermidades – os males que 

afligiam a população escrava. Apesar do contexto da pesquisa tratar tão somente das doenças 

dos cativos, é importante entender que as moléstias acometiam homens de todas as 

“condições”,6 tanto os senhores, quanto os escravos. 

Pela leitura dos inventários é que se resgatou a história e trouxe à tona a memória 

daquele momento, onde estavam embutidos sentimentos, desejos e opiniões. Remontam-se 

contextos sociais de uma época, culturas, tradições, desenhando trajetórias sociais dos 

indivíduos que ali viveram. Com base nessa construção, é que a história de vida dos escravos 

acha-se respaldada para, assim, alcançar – por meio dos registros das enfermidades que os 

acometeram – não apenas a história da doença dessa população, mas também o cotidiano, o 

comportamento, as representações e diversos fatores relevantes que ampliam o olhar 

referente ao contexto de vida dos homens escravizados e dos homens que exerciam a arte da 

cura, residentes na Imperial Vila da Vitória, no século XIX. 

																																																													
6 Conforme Paiva (2010), para se referir ao status jurídico do indivíduo – se livre, se forro, se escravo – o termo 
utilizado é “condição”. 
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Doenças e curas: influências indígenas, africanas e europeias  
 

Em tempos remotos, a saúde e a doença eram vistas de maneiras diferentes, cada 

povo as interpretavam de uma forma. Os índios, os africanos e os europeus, antes do contato 

com os povos, utilizavam a arte da cura conforme o conhecimento do seu povo. Somente 

após a mundialização7 iniciada no Seiscentos e a mistura dos povos foi que diferentes técnicas 

e formas de se curar o corpo doente se mesclaram e foram empregadas.   

 Nesse sentido, para os índios, a origem das doenças apresentava-se com noções 

simplistas, eram vistas como castigos ou provações devido a uma vontade sobrenatural ou 

por ações de astros e agentes climáticos, como também podiam ser resultantes de uma praga 

ou de um feitiço. Os conhecimentos sobre a doença e a terapêutica utilizada eram passados 

de geração a geração por meio da tradição oral, pela qual aprenderam a aproveitar da grande 

quantidade de espécies da flora nativa com propriedades medicinais para os tratamentos das 

enfermidades. Os índios normalmente faziam remédio dessas ervas com água ou suco e eram 

servidas quentes, também aplicavam cataplasma com tais plantas, quando havia uma moléstia 

externa (HOLANDA, 1994). Os remédios dos índios que viviam no Sertão da Bahia não 

eram diferentes, consistiam em aplicação de emplastos, feitos com ervas maceradas e cozidas, 

ou aplicadas através de banhos, sendo que muitos desses conhecimentos eram transmitidos 

por meio dos seus antepassados (WIED-NEUWIED, 1989). 

Além de ervas, outras substâncias eram usadas como forma de tratamento pelos 

indígenas, como o sangue, tanto o humano quanto de animais, saliva, urina, gordura de 

animais, ossos, cabelos, chifres, bicos, garras. Para eles, o sangue era um reconstituinte, a 

saliva considerada como cicatrizante, a urina era excitante e vomitiva. Os índios faziam 

cirurgias, como suturas e amputações de membros, para as fraturas eles imobilizavam o 

membro fraturado com folhas compridas de palmeiras, também arrancavam dentes quando 

visualizavam uma cárie. Além disso, usavam fórmulas de encantamento através de palavras, 

fazendo invocações e rezas, que podiam prevenir perigos (HOLANDA, 1994). 

A medicina originada do continente africano era pautada na feitiçaria, os negros 

acreditavam que deuses maus provocavam as enfermidades e os bons as curavam. Entre os 

escravos trazidos pelo tráfico para o Brasil, se encontravam os feiticeiros-curadores, eles 

eram os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, a terapêutica se baseava no 

																																																													
7 Gerada pela circularidade de pessoas. O Sertão da Ressaca, também, foi vítima dessa mobilidade, da troca de 
culturas, de conhecimentos e de práticas de curas, uma vez que aqui circularam homens de outros países, 
levaram, trouxeram e mesclaram saberes, mundializando o Sertão.  
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desaparecimento dos sintomas e se resumia em raizadas, feitiços e remédios considerados 

mágicos, como amuletos e talismãs: 
 

No Brasil, seus clientes foram a princípio, os compatriotas, os escravos doentes e 
desiludidos dos tratamentos recebidos dos senhores, os escravos que pediam 
solução para casos de amor ou de ódio, remédios para nostalgia, venenos para 
liquidação de desafetos. Depois, os locais onde se efetuavam os atos feiticistas, 
terreiros, macumbas, passaram a ser frequentados pelos libertos, pelos brancos e 
até por gente qualificada supersticiosa (SANTOS FILHO, 1977:136). 

 
Os negros e seus descendentes também se dedicavam à arte da cura. “Sabiam 

preparar tisanas, cataplasmas e unguentos que aliviavam os males corriqueiros” (NEVES, 

2012:98-99). Ademais, esses homens podiam curar doenças como a tuberculose, a varíola e 

a lepra usando a farmacopeia tradicional, bem como interferir em distúrbios mentais, por 

meio de tratamentos combinados e complexos. Segundo Kiple (1984), para os propósitos 

curativos, os escravos utilizavam suco de limão, cardamomo (da família do gengibre), raízes, 

entrecascos de árvores, folhas, seivas de árvores e 30 ervas diferentes que eram de 

conhecimento dos africanos. No século XIX, os negros tinham um papel importante no 

desenvolvimento da sua própria medicina, relativo ao seu próprio cuidado com o corpo. 

Com relação aos europeus, eles se baseavam na teoria dos humores para a cura das 

enfermidades, em que a saúde do corpo se sustentava no equilíbrio desses humores. 

Importante deixar claro que tal teoria, inicialmente, não foi usada como prática de cura entre 

os índios e os africanos, entretanto, as formas de cura de africanos, índios e europeus, no 

século XIX, já estavam bastante difundidas e se mesclavam. Os homens praticantes da arte 

da cura procuravam a melhor forma de restabelecer o corpo enfermo, independente se tal 

prática era de origem africana, europeia ou indígena. Quando havia o desequilíbrio dos 

humores, ocorria a doença; considerava-se que havia saúde, quando todos os elementos 

estavam em harmonia – “a doença seria algum excesso ou alguma falta no andamento normal 

do organismo” (FIGUEIREDO, 2008:78). Durante a crise de desequilíbrio, era necessário 

eliminar as substâncias que desestabilizavam o corpo, a fim de equilibrar novamente os 

humores. As substâncias eram sangue, catarros, materiais fecais, urina e suor e, para eliminá-

las, era necessário utilizar medicações energéticas corretoras que eram os purgativos, os 

vomitórios, as sangrias, ou melhor, tudo que pudesse eliminar os humores abundantes. As 

“febres, tremores, indisposição, vômitos, palidez, alteração nas fezes e urina são algumas das 

possíveis alterações que desequilibram a ordem da saúde” (FIGUEIREDO, 2008:76).  

É importante ressaltar que a sangria não era um método usado somente pelos 

europeus, ela também fazia parte das práticas de cura utilizadas pelos índios – que não 

conheciam a teoria dos humores. A sangria era executada pelo pajé, que friccionava a parte 
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dolorosa ou inflamada do corpo com folhas de urtiga ou de cansanção e, em seguida, com 

uma pedra afiada, fazia uma incisão até que saísse sangue. Ao invés de pedra, o pajé 

empregava também outros objetos cortantes, como dentes de animais, bicos de pássaros, 

cristais de rochas, entre outros. A sangria era usada pelos aborígenes como preventiva e no 

tratamento de diferentes afecções, como exemplo a dor de dente. Outra terapêutica utilizada 

pelos índios eram as massagens e fricções. “O pajé, depois de umedecer as mãos com saliva, 

ou banhá-las em suco de ervas, ou esfregá-las em cinza quentes, com forte pressão apalpava 

e friccionava o corpo do paciente provocando, pela ação mecânica, além de dores, suores 

profusos, vômitos e até dejeções” (SANTOS FILHO, 1977:108). 

Conforme Neves (2012), diante das doenças, as bases socioculturais de cura utilizadas 

no Alto Sertão da Bahia no século XIX, herdadas do período colonial, foram traçadas pela 

convivência e combinação de três tradições culturais distintas, a dos indígenas, a dos 

africanos e a dos europeus. Essas afirmações implicam-se também ao local estudado, onde 

existiram homens de lugares diversos e exerceram a arte da cura, remontando influências de 

índios, de africanos e de europeus. 

 

Males da vida e da lida  

 

Ao ler os inventários, pôde-se encontrar 28 cativos com problemas em membros 

inferiores, escravos com fraturas, feridas, deformidades, dificuldade para andar, aleijados, 

com perda de movimento e ausência de um membro. Havia também relatos de doentes da 

perna ou do pé, sem especificidade da moléstia que os afligia.  

Importante salientar que o maior inconveniente resultante de acometimento em 

membros inferiores é a incapacidade para locomoção e, consequentemente, para o trabalho. 

Ao analisar tais escravos, observou-se que a idade de acometimento está ligada à idade em 

que começam a trabalhar, da mocidade até a velhice, entre 12 e 60 anos. A quantidade de 

cativos com problemas em membros inferiores e que ainda trabalhavam totalizou-se em 14 

escravos acima de 40 anos. Outro fator que chamou a atenção foram dois escravos com 

idades acima de 60 anos, mas ainda no serviço com os escravos mais novos.  

Em Karasch (2000), que escreve relatos de viajantes, pode-se entender como a 

doença lesionava os membros inferiores dos cativos. Segundo a autora, após uma década de 

trabalho árduo, os escravos não conseguiam mais andar e ficavam aleijados e deformados. 

Tal enfermidade, conforme Figueiredo (2006), muitas vezes causada pelo fato de os cativos 

andarem descalços, os deixava vulneráveis a ferimentos nos pés – por algum corte que 
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infeccionava ou picadas de animais e insetos – o que colaborava para contágio de diversos 

males, por causa das ulcerações e machucados que acabavam se formando. Kiple (1984) 

afirma que os negros sofriam de infecções nos pés porque andavam descalços e esse fator 

foi a maior causa de aleijamentos, pois ficavam suscetíveis a adquirirem infecções nos pés e 

também parasitas.  

“Outro perigo para o escravo descalço era o bicho-de-pé. Se não fosse bem 

removido, o inseto colocava seus ovos sob a pele, causando infecções sérias que podiam 

deixá-los aleijados” (KARASCH, 2000:188). A presença desse bicho possibilitava o risco dos 

escravos ficarem com pés mutilados e com ulcerações. Para tratar o problema dos parasitas 

que se instalavam em pés, muitos negros tinham métodos para removê-los utilizando uma 

faca, fazendo uma operação de grande habilidade e perícia que poderia ter sido feita, de igual 

modo, pelo mais habilidoso cirurgião europeu (KIPLE, 1984). 

Entre as mutilações, foi localizado, no corpus estudado, somente um cativo 

amputado – relatado como sem uma perna –, mas não foi registrada a causa dessa mutilação, 

se por alguma doença, picada de cobra ou acidente no trabalho. A amputação é uma 

“operação que consiste em separar para sempre, por meio de instrumento cortante, uma 

porção mais ou menos extensa de um membro” e pode ocorrer por diversos motivos, como 

golpes de machado ou espada, causando fraturas, complicações com deslocamentos de ossos, 

queimaduras, gangrenas, abcessos, alguns tipos de tumores e ulcerações (CHERNOVIZ, 

1890:147-148).  

Uma das indicações para a amputação eram as picadas de cobras; entretanto, antes 

de se efetuar tal cirurgia, tentavam-se outros recursos. Ainda não havia uma terapêutica 

definida, podia-se optar em fazer sangrias, beber aguardente ou suco de limão, passar no 

local da picada “mercúrio doce”,8 ou, ainda, procurar curandeiros que “não só ‘benziam’ a 

região ofendida, como também aplicavam e davam a beber sucos de plantas medicinais 

brasileiras” (SANTOS FILHO, 1991:278). Assim, a amputação somente era realizada se tais 

recursos não fossem eficazes.  

Na continuidade da análise dos inventários foram encontrados escravos com fratura 

na perna. Os primeiros sinais de uma fratura são a incapacidade física no lugar lesionado, 

dor, deformidade, alteração da postura do membro fraturado, edema e crepitação. “Entende-

se por fractura a ruptura de um ou mais ossos. Quase sempre é produzida por uma violência 

																																																													
8 Remédio empregado para doenças, como: sífilis, boubas, afecções cutâneas, ente outras (CHERNOVIZ, 
1890). 
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exterior; mas algumas vezes pela contracção forte e súbita dos músculos” (CHERNOVIZ, 

1890:1028). 

Entre os escravos com fraturas, localizou-se um cativo que teve a perna quebrada, 

mas que, posteriormente, a fratura se consolidou de forma errada, por isso deixou sequela, e 

o cativo mancava ao andar. Acha-se no inventário a descrição de um escravo “cujo pé é 

inchado, foi quebrada em algum tempo, por isso puxa por ela”.9 

Para o tratamento de fraturas, conforme a medicina empregada no Oitocentos, era 

preciso “colocar o osso no lugar”. Tal operação era feita pelo cirurgião, que, após corrigir a 

lesão, imobilizava a parte afetada, usando talas e almofadas (BARRETO; PIMENTA, 

2013:86). Com o objetivo da redução em fratura de membro inferior, o doente deveria se 

deitar de costas e ser puxado pelo pé e, ao mesmo tempo, ser segurado por outra pessoa por 

debaixo dos braços e ser tracionado simultaneamente, ao passo que o cirurgião faria a 

estabilização da fratura com as mãos, a fim de colocar o osso de volta ao lugar de origem. 

Feito isso, ministravam-se emplastos preparados com talas, panos e ataduras feitas com 

olhos-de-embaúba e aguardente, para a imobilização do membro (FERREIRA, 2002). No 

tratamento das fraturas, os índios imobilizavam o membro lesionado com folhas de 

palmeiras. Além disso, usavam fórmulas de encantamento através de palavras, fazendo 

invocações e rezas, que podiam prevenir perigos, além disso, faziam cirurgias, como suturas 

e amputações de membros. 

Entre as fraturas, foi encontrado um escravo de 67 anos de idade, com a costela 

fraturada. As costelas podem se quebrar por causa de uma pancada ou uma compressão 

violenta na região do peito. A pessoa atingida por essa fratura sente muita dor durante a 

respiração, decorrente do movimento das costelas, especialmente se ocorre tosse ou se faz 

qualquer esforço físico. Para o tratamento, recomenda-se repouso e imobilização do local 

por meio de toalhas, na forma de uma cinta em volta do peito, que devem ser presas por 

duas tiras como se fosse um suspensório. Depois de um mês, ocorre a consolidação da 

fratura.  

A respeito dos membros inferiores, encontraram-se também escravos com feridas – 

em pernas e pés –, relatadas como crônicas ou incuráveis. Entretanto, não é mencionada a 

causa dessa afecção, uma vez que uma ferida pode ocorrer por diversos motivos e ser de 

causas internas ou externas. Para as causas externas, o principal fator é a existência de 

traumas. Quando promovidas por causas internas, os motivos podem ser dermatoses10 ou 

																																																													
9 Arquivo do Fórum João Mangabeira: Caixa Inventário 1850 a 1859 (2): Inventário de Jose Mendes de Sousa 
(1850). 
10 Doença de pele. 
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outros incidentes que desencadeiem o ferimento, como picadas de inseto. Há também relato 

de escravos doentes em perna ou pé, sem, no entanto, especificar qual moléstia os acometeu. 

As feridas de grande extensão eram tratadas pelos índios com aplicação de calor 

úmido ou seco. Para o calor úmido era jogada água fria sobre uma pedra bem quente e o 

doente era colocado perto para receber o vapor formado. Para o calor seco, o enfermo ficava 

em uma rede com uma fogueira acesa abaixo dela, o que provocava suores e era aplicado no 

tratamento de grandes ferimentos, inflamações e úlceras de difícil cicatrização. Outra forma 

de calor seco era abrir uma cova no chão, colocar brasa dentro, tapar o local, deixando apenas 

uma pequena abertura central, onde era colocada a parte afetada do corpo do doente 

(HOLANDA, 1994).  

Outro relato encontrado sobre moléstia nos membros inferiores foi o escravo coxo, 

descrito nos inventários como apenas coxo ou com a perna deslocada. Conforme Moraes e 

Silva, coxo é aquele “que tem a perna encolhida, e tira por ella quando anda” (MORAES; 

SILVA, 1789:344); para Bluteau, coxo é o indivíduo “que por ter algum nervo da perna 

encolhido, não pode assentar o pé livremente” (BLUTEAU, 1728:598). Para Chernoviz 

(1890), essa moléstia pode ser chamada também de claudicação ou coxeadura e ocorre por 

diversos fatores, como alongamento ou encurtamento de uma das pernas por deslocação da 

coxa, sequelas de fraturas ou deslocações não reduzidas, anquilose11 de uma articulação do 

membro inferior, fraqueza muscular ou paralisia, ou dor em alguma parte da perna, por 

qualquer causa. Nessa perspectiva, coxo para Bluteau (1728:598), é o indivíduo que tem o 

nervo da perna encolhido. Na opinião de Pinto (1832), coxo é o indivíduo que tem a perna 

encolhida ao andar. 

É difícil saber que tipo de sequela um acidente poderia deixar em um escravo. Os 

que trabalhavam como carregadores manifestavam problemas como hérnias ou quebraduras 

e mutilações em membros inferiores. “Uma parte do aleijamento devia-se a deficiências 

nutricionais, como o raquitismo, mas outros escravos ficavam inválidos devido ao trabalho 

pesado ou perigoso” (KARASCH, 2000:249-250). Os procedimentos e remédios utilizados 

na busca da cura, embora limitados, eram os mecanismos que os curadores julgavam mais 

eficazes, a fim de diminuir os sintomas das enfermidades que afetavam os cativos.  

 
Curadores do século XIX  

 

																																																													
11Ankylose é a “diminuição ou impossibilidade de movimento em uma junta naturalmente mobil” 
(CHERNOVIZ, 1890:183). 
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Com o propósito de estabelecer um exercício de análise conectiva entre saúde e 

doença e ajudar nas situações em que o corpo se encontrava enfermo, fazia-se necessária a 

presença de homens praticantes da arte de curar. E, a fim de analisar a arte da cura no 

Oitocentos, é necessário entender que, para se restabelecer a saúde de um corpo doente, toda 

técnica era bem-vinda, pois o importante era conseguir restaurar a saúde dos enfermos e 

aliviar a dor. Os homens que exerciam a arte da cura buscavam restabelecer o equilíbrio do 

corpo enfermo, utilizando procedimentos que variavam conforme o estado de saúde do 

doente, o desenvolvimento da enfermidade e a ação do remédio ministrado.  

No Oitocentos, raramente os enfermos eram tratados por médicos diplomados, de 

modo que quem exercia esse papel eram homens sem formação acadêmica (FERREIRA, 

2003; RODRIGUES, 2010). A grande maioria da população daquela época enfrentava as 

doenças sem nenhum acompanhamento médico, recorria a curandeiros, barbeiros, 

cirurgiões, boticários ou algum homem que pudesse exercer a arte de curar. 

O curandeiro era o homem que procurava tratar e curar doenças com práticas de 

feitiçaria e beberagens – preparação caseira, supostamente medicinal. A prática de cura 

também estava associada a crenças religiosas, fazia parte de um universo mágico da cura e 

considerava a influência de maus-olhados como a causa de todos os acontecimentos ruins, 

especialmente as enfermidades (MIRANDA, 2004). Os curandeiros foram muito procurados 

por todo o século XIX, “havia maior disposição para procurar o curandeiro do que o 

médico” (FIGUEIREDO, 2008:134), uma vez que a crença nesses homens permaneceu, 

mesmo com o avanço da medicina. O curandeirismo era praticado e muito requisitado no 

Oitocentos no Sertão da Bahia como prática de cura.  

Entre os índios, o homem responsável pela cura chamava-se pajé, uma mistura de 

sacerdote, feiticeiro e curador. O pajé “apalpava, cheirava e defumava o enfêrmo. Sugava 

ferimentos, sangrava, amputava e prescrevia o medicamento, ou puçanga12, por via oral ou 

local” (HOLANDA, 1967:146). Andrade afirma que: 
 

A medicina que os portugueses viriam encontrar entre os índios do Brasil era, 
precisamente, a mágica. Culminava a noção do sobrenatural como agente de 
enfermidades; e o pajé, na sua dupla função de mago e curandeiro, tinha o seu 
lugar dominante no seio das nossas comunidades primitivas. Sua influência era 
decisiva e o significado do seu sacerdócio era igual ao de quantos imperavam nos 
sistemas primários de vida dos povos. Na história universal dos cultos, o arauto 
da divindade era o mesmo da cura (ANDRADE, 1956:48).  

 
Os pajés eram considerados ao mesmo tempo médicos e sacerdotes, conheciam 

muitas ervas eficazes para cura de males, forneciam medicamentos que, às vezes, eram 

																																																													
12 “Remédio caseiro, mezinha [...]. Beberagem; Feitiço; Remédio preparado pelos pajés” (AULETE, 1964:3317). 
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preparados com fórmulas mágicas – atribuídas por meio de bruxarias, contato com demônios 

e superstições. O pajé também era uma espécie de conselheiro, mas somente respondia às 

perguntas após consultar o demônio, em noites de tempestade. Os índios faziam uso de 

colares de dentes caninos, de onças, de macacos, de raízes, frutas, conchas e pedras a fim de 

se protegerem de ataques de animais ferozes e de doenças (SPIX; MARTIUS, 1981).  

O conhecimento dos homens que habitavam o Brasil antes da colonização se 

mesclou com o conhecimento dos indivíduos que chegaram de diferentes localidades. Houve 

uma mistura de saberes, trânsito de práticas de curas, e o Sertão se inseriu totalmente nessa 

nova realidade, com novos agentes, novos conhecimentos e novos métodos referentes ao 

cuidado com o corpo. Os homens que vieram para o Sertão da Bahia aprenderam por meio 

do contato com a cultura indígena diversas práticas, inclusive a da cura.  

O cenário de enfermidades suscitava tratamento. Conforme Almeida (2010), os 

doentes poderiam ser tratados por médicos diplomados – normalmente brancos – ou por 

homens que exerciam a arte de curar – geralmente negros, crioulos ou pardos. Apesar de a 

maioria dos curadores ser de cor negra, acredita-se que homens brancos, sem formação 

acadêmica, também exerciam a arte da cura. Os médicos formados faziam a medicina 

científica e os leigos praticavam a arte da cura lançando mão de práticas e costumes 

tradicionais para tratamento de enfermidades.  

A formação do médico e do cirurgião era distinta. O médico era mais prestigiado na 

sociedade, pois exercia a função de diagnosticar males e prescrever remédios, um trabalho 

considerado mais intelectual. O cirurgião lidava mais frequentemente com sangue e com 

feridas purulentas, necessitando de maior aptidão com as mãos. 

Os barbeiros também intervinham no corpo doente com úlceras e pústulas, aplicando 

sanguessugas13, a fim de realizar a sangria. Apesar de ser considerado como uma atividade 

manual – trabalho com a carne e o sangue – e também desprestigiado – por ser exercido por 

negros e descendentes –, já que se tratava de uma sociedade marcada pela escravidão –, eles 

atendiam ricos e pobres, brancos, negros e mestiços (HOLANDA, 1967; FIGUEIREDO, 

2008). 

Figueiredo (2008) afirma que os ofícios de cirurgião e de barbeiro eram exercidos por 

negros e descendentes, haja vista serem atividades manuais de trato com sangue e com pus, 

evidenciando que a arte de curar também estava ligada à cor no Oitocentos. Alguns ofícios 

eram exercidos por negros e descendentes; os escravos, livres e forros também trabalhavam 

																																																													
13 Também denominada bicha, é um tipo de verme que habita na água doce e é utilizado para sugar o sangue 
do indivíduo doente a fim de curar moléstias. 
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na arte da cura, já os médicos formados eram predominantemente brancos, mas também 

podiam ser encontrados homens brancos sem formação acadêmica, que trabalhavam nessa 

arte. 

Não se consegue delimitar as atividades do cirurgião e do barbeiro por serem elas 

muito afins – ambos cuidavam do enfermo, atuavam nas fraturas, nas pústulas, nos 

problemas de pele e aplicavam sanguessugas (FIGUEIREDO, 2008). A tarefa da sangria era 

“considerada hierarquicamente inferior entre as artes da cura e era exercida 

predominantemente por negros, crioulos e mestiços, independente de sua ‘condição’” 

(ALMEIDA, 2014:111). Os cirurgiões e barbeiros podiam ser livres, escravos ou forros. Os 

que eram escravos davam parte do ganho aos seus senhores; os livres trabalhavam por conta 

própria e até sendo proprietários de escravos aprendizes.  

Nos séculos XVI e XVII, os primeiros cirurgiões-barbeiros que atuaram no Brasil 

vieram da Península Ibérica, portanto, brancos. Apenas em meados do século XVII os 

negros e descendentes tomaram posse desse ofício (SANTOS FILHO, 1966). Era, assim, 

um trabalho de brancos que foi apropriado por negros e descendentes, confirmando o 

trânsito de culturas, isto é, um povo aprendendo com outro em um espaço que permitiu essa 

troca de culturas, um local mundializado, onde transitaram pessoas de diferentes origens, 

levando e trazendo saberes.  

Aos boticários ou farmacêuticos cabia atender às recomendações do médico ou 

cirurgião, manipulando as substâncias prescritas, a fim de medicar o paciente. Os boticários, 

entretanto, também prescreviam medicamentos – vendidos nas farmácias ou nas boticas – 

de modo que, na grande maioria das vezes, o doente sequer chegava a passar pelo médico. 

Eles prescreviam o remédio para diversos males: dor de dente, fraturas, dor de cabeça, dor 

de barriga, tosse, qualquer dor ou mal-estar, exercendo a função de médico.  

Para quem exercia o ofício da cura, inserir-se na realidade dos indivíduos com culturas 

diferentes era presenciar práticas curativas de regiões distintas. Tal fato possibilitava que, em 

participando do cotidiano das pessoas doentes, o curador tivesse acesso à maneira como elas 

cuidavam dos corpos na enfermidade. Assim, era possível assimilar novos saberes e práticas, 

além de atualizar a arte da cura por meio da mediação cultural, pois os curadores tinham 

acesso às residências – casas ou senzalas – para tratamento das doenças. Os homens “viam, 

ouviam, recolhiam, se apropriavam e transmitiam informações e conhecimentos próprios de 

cada uma das culturas aí presentes” (ALMEIDA, 2010:130). A doença aproximava as 

culturas, pois, no momento de se tratar, o que menos importava era saber se a cura era 

originada de uma cultura africana, indígena, europeia, pois as pessoas queriam ser curadas, 
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independente da origem da restauração. Assim a arte da cura facilitava o encontro de culturas, 

levando conhecimentos a outros povos, unindo técnicas de cura díspares. 

 
Considerações finais  
 

Entende-se a relevância do resgate da memória e da história com o propósito de 

abranger o uso dos inventários como fonte de pesquisa para o estudo. Tais registros foram 

de grande valia para a construção da história dos escravos analisados, pois permitiram 

investigar fatos ou fenômenos ligados a indivíduos, grupos sociais, comunidades e 

civilizações que não mais existem, além de viabilizar ao pesquisador o resgate de aspectos 

sociais, históricos e culturais envolvidos no tema. Favoreceram, assim, a investigação da 

trajetória de vida, das aparências e das mudanças desse grupo, a fim de pesquisar as 

enfermidades, as curas e os homens que exerciam a arte da cura na Imperial Vila da Vitória 

no século XIX. 

O estudo demonstrou que dos 230 doentes, 28 deles apresentavam enfermidades em 

membros inferiores e que estas moléstias eram tratadas por homens que exerciam a arte de 

curar, entre eles curandeiros, barbeiros, cirurgiões e boticários, por meio de tratamentos 

conforme práticas de curas de índios, de africanos e de portugueses. Isso mostra que, em um 

Sertão mundializado, os homens que praticavam a arte da cura descobriram, com outros 

povos, a melhor erva, remédio ou método para se chegar ao restabelecimento da saúde de 

um enfermo. 
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O presente estudo procura discutir sobre a invisibilidade da mulher quilombola na 

historiografia brasileira. Assim, como professora de história e mulher, sempre me interessei 

por entender sobre a participação das mulheres na história. No entanto, percebi que essas 

sempre foram excluídas ou silenciadas dos relatos históricos. 

Observei também que essa questão se reproduzia nos manuais didáticos de história. 

A partir daí, levantei alguns questionamentos: essa ausência das mulheres quilombolas nos 

livros pode ser em decorrência dos resultados das pesquisas acadêmicas que demoram de 

chegar às escolas ou por conta das lacunas existentes na própria historiografia. A partir das 

leituras, percebi que essa invisibilidade é fruto dos poucos estudos historiográficos sobre essa 

temática. 

 O que passou a ser denominado de “invisibilidade” pode ser constatado na 

historiografia pela pouca ou nenhuma referência que fazem sobre a participação da mulher 

nos processos históricos. Esta “invisibilidade” atinge com mais força a mulher negra que 

além do estigma de gênero, ainda sofre o de ser negra num país que utilizou os negros como 

escravizados durante grande parte da sua história. Estas constatações fizeram lançar-me no 

desafio de estudar a invisibilidade feminina negra na historiografia brasileira, escolhendo a 

figura de Zeferina, que foi líder do quilombo do Urubu2, para dar “voz” à presença da mulher 

negra na história do nosso país.  

Apesar da historiografia ter avançado nos estudos sobre gênero e resistência escrava, 

com os estudos revisionistas3, que trouxeram novos olhares as discussões sobre escravidão e 

movimentos da resistência escrava, ainda se tem feito pouco sobre a participação da mulher 

quilombola. Alguns trabalhos, como o de Isabel Reis que aborda sobre as fugas das 

escravizadas e o de Cecília Soares que trata sobre as ganhadeiras, apontam para esse novo 

enfoque na resistência escrava.  

O estudo busca assim, desconstruir a ideia dos quilombos como locais 

masculinizados, identificando a diversidade étnica e de gênero existente nesses mocambos. 

O tipo de pesquisa utilizado foi o bibliográfico e documental4. A pesquisa está em andamento 

por essa razão não apresenta ainda resultados. Dessa forma, percebe-se que esse estudo 

																																																													
1 Cursando o Mestrado Profissional em História Africana, da Diáspora e dos Povos Indígenas. 
2 O Quilombo do Urubu era localizado nas imediações de Pirajá, Salvador, por volta de 1826. 
3 Estudos como João José Reis, Flávio Gomes, Eduardo Silva, entre outros. 
4 A pesquisa documental está sendo realizada no Arquivo Público da Bahia, onde encontramos documentação 
referente ao quilombo do Urubu e Zeferina. A pesquisa bibliográfica se deu a partir de referenciais teóricos dos 
estudos revisionistas sobre resistência escrava, como, João José Reis, Eduardo Silva, Flávio Gomes, Wlamyra 
Albuquerque, entre outros. 
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contribuirá ao trazer à tona a voz de personagens que até então se encontravam ignorados e 

silenciados nos relatos históricos.  

 
Zeferina: a participação feminina no Quilombo do Urubu  
 

A invisibilidade feminina perpassa em todos os espaços sociais, tanto o público 

quanto o privado. As mulheres apesar de sempre estarem presentes na história do Brasil, 

foram silenciadas. No entanto, antes de verificarmos a participação feminina nos quilombos, 

é necessário discutirmos como essa mulher negra era vista na sociedade colonial, formada 

pelos seguintes pressupostos: branca, patriarcal e escravista. 

A mulher apesar de exercer várias funções na sociedade era tratada como inferior, 

submissa, ficando à margem da sociedade, principalmente, a mulher negra que além do peso 

da cor e do gênero, ainda carregava o peso de ser escrava, sendo considerada como mera 

mercadoria. 

Sílvia Barbosa (2003), afirma que a escravidão atingiu mais diretamente as mulheres 

negras, pois, essas eram vistas como objetos sexuais dos brancos. Escravas, infanticidas, 

sensuais, lascivas, imorais, sem religião, negadas ao direito de maternidade e a possibilidade 

de desenvolverem relações familiares. 

Essas mulheres não eram vistas como seres humanos, apenas como objeto, uma vez 

que, durante todo o século XVIII, a prática da prostituição era muito comum, principalmente 

de mulheres negras, as quais eram constantemente alugadas pelos senhores para o exercício 

dessa prática. 

Entendemos que para essas mulheres, a escravidão significava que o senhor era 

proprietário de sua força de trabalho e do seu corpo. No entanto, percebemos que o uso do 

corpo e a sua manipulação eram importantes no momento que elas conseguiam também 

algumas regalias. Isso pode ser comprovado pelo número menor de fugas de mulheres do 

que dos homens, visto que, elas conseguiam sobreviver mais facilmente dentro do próprio 

sistema escravista. 

O Estado não estava preocupado em documentar nada sobre elas. Contudo, ao longo 

do século XIX, as histórias dessas personalidades ficaram no imaginário popular, 

principalmente no cais da Bahia.  Foi por isso, que até os dias de hoje, há ainda referências 

sobre elas. 

Em seu estudo, Michelle Perrout (2005, p. 10), mostra que o silêncio dessas mulheres 

ao longo da construção da história do Brasil foi proposital, visto que, a própria historiografia 
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ocidental, vem tomando frequentemente como sujeito, o homem branco, deixando a figura 

feminina, a margem do processo histórico. 

 
Aceitar conforma-se, obedecer, submeter-se e calar-se. Pois, este silêncio, 
imposto pela ordem simbólica, não é somente o silêncio da fala, mas também o 
da expressão, gestual ou escrituraria. O corpo das mulheres, sua cabeça, seu rosto 
devem às vezes ser cobertos e até mesmo velados. 

 
Cecília Soares (2006, p. 17) enfatiza que os estudos sobre a escravidão obscurecem o 

cotidiano da negra e privilegiam principalmente o do homem branco, apontando que embora 

muitos numerosos, os documentos ainda trazem referência à mulher negra como produto da 

mentalidade de homens, numa sociedade patriarcal. 

 
A mulher é descrita a partir de idealização do papel feminino no século XIX e, 
particularmente a negra, de acordo com a categoria social que condiciona seu lugar 
na sociedade. 
 

Segundo Burke (1992), é fundamental relermos alguns tipos de registros oficiais de 

novas maneiras, com outro olhar, uma vez que, retratar o socialmente invisível ou ouvir o 

inarticulado, é uma tarefa extremamente difícil do que em geral se pensa. Mas, para 

entendermos as relações sociais que se estabeleceram nesse período colonial, como na 

história brasileira, é necessário darmos visibilidade a esses sujeitos históricos, especialmente, 

as mulheres negras, nesse caso, as quilombolas. 

Quase nada existe de testemunhos dos próprios quilombolas, mas, sim das pessoas 

que tentavam destruí-los, existindo assim, um enorme silêncio sobre a participação das 

mulheres negras nessas fontes. 

Verger (1981) mostra que as mulheres africanas eram muito independentes. Em 

torno delas, se formava a família. As mulheres nagôs e seus descendentes na Bahia tiveram 

o mesmo espírito empreendedor e de dominação tornando-se visível na organização de 

irmandades religiosas católicas, como, a Nossa Senhora da Boa Morte, dirigida por essas. 

Tomando como base essa postura de liderança, podemos perceber esse papel na figura de 

Zeferina no quilombo do Urubu, pois, a sua nação era angolana. 

Para compreendermos melhor a dinâmica existente nos quilombos, é necessário 

ressaltarmos os papéis estabelecidos nessas redes sociais. Assim, perceberemos a importância 

da presença feminina nesses locais mais especificamente, no quilombo do Urubu, com a 

figura de Zeferina. Ao tratarmos sobre o poder e autoridade de Zeferina no quilombo do 

Urubu, é fundamental buscarmos a sua participação e o papel que ela desempenhava nesse 

quilombo. 
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Segundo Risério (2004), Zeferina ao ser atacada reagiu regendo o grito: “morra 

branco, viva negro”. Assim, ele mostra que apesar da rebelião ser sufocada, foi a partir da 

figura dela que se projetou à figura de uma guerreira negra. 

Constatamos que a presença feminina nos quilombos foi importante, mas no caso 

do Urubu foi determinante, uma vez que, foi liderado por uma dessas figuras, conforme 

sinalizado na transcrição do documento abaixo: 

 
[...] gritei-lhe que se entregassem, mais eles lançando-se furiozos sobre a tropa 
gritavão mata, e matta, foi-me necessário mandar fazer fogo, como o que 
consegui. Disperçaram-se e indo ao alcance, prendi a negra Zeferina, a qual se 
achava com arco e flexa na mão, e achei 3 negros mortos, e huma negra, e alguns 
sacos de farinha, [...],  
[...] e como fosse já noite, e eu não tivesse certeza onde achasse os desperçados 
negros porque todos tinhão fugido deixei perto do referido lugar o mencionado 
sargento, e soldados de Pirajá, para observar qualquer movimento que houvesse, 
retirando-me as 7 horas de noite a dar parte a Vossa Senhoria do acontecido, e 
entregando neste quartel a preta appreendida, com o arco, e flexa que forão 
achados. Bahia, Quartel da Polícia 17 de dezembro de 1826. [...] (APEB, 
Insurreição de Escravos, 1826, pg. 10). 
 

Durante a luta, ela comportou-se como uma verdadeira líder, animando os guerreiros, 

insistindo para que os quilombolas não dispersassem. Notamos que a documentação oficial 

na maioria das vezes invisibilizou a participação das mulheres negras nos movimentos de 

resistência, sendo citadas apenas quando apreendidas ou numa situação judicial. No caso de 

Zeferina, percebemos que além de ser sinalizado o seu nome, ele é colocado com ênfase nos 

documentos transcritos. 

 
Zeferina depois depusera a qual como já dice estava com arco e flexa, na mão, e 
[...] [...] a entregace, antes faria muita diligência para [...] os prettos desperçados, 
deixando ella testemunha ficam no mato o arco, e trazendo a flexa, a qual sendo 
lhes mostrada neste acto reconheceu ser a [...] dice mais ella testemunha que 
paçados três ou quatro dias depois daquelle acontecido [...] rondado a guarda da 
Cidade com que na noite antecendente, tinha sido ali conhecido hum pretto com 
humas navalhas de bambu algumas facas, vindo pella entrada que vem das mattas 
do Cabula, como lhe dicera [...] (APEB, Insurreição de Escravos, 1826,  pg. 27). 
 

 Luis Luna (1976) mostra que Zeferina incentivava seus companheiros com gritos de 

guerra, causando grande admiração até em soldados inimigos. Assim, notamos a relevância 

dela na liderança do quilombo do Urubu, uma vez que, havia o respeito dos quilombolas a 

ela, existindo uma espécie de código próprio de comunicação entre eles. 

 Segundo Schumaher (2007) as mulheres desempenhavam várias funções nos 

quilombos, como a responsabilidade pelo trabalho das comunidades, preparação de 

alimentos, acompanhavam os guerreiros em combate. Além de lutarem lado a lado com 

homens, exercendo funções logísticas significativas, tais como, o transporte de alimentos, 

pólvora, armamentos, a remoção e o cuidado com os feridos. 
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 Apesar da presença constante das mulheres nos quilombos, Zeferina é uma 

referência, visto que, não há evidências de líderes como ela nos quilombos baianos. É 

fundamental levantarmos a trajetória de vida e a participação dela no quilombo do Urubu, 

para entendermos a importância dessas quilombolas. 

A história das mulheres negras que participaram de movimentos rebeldes é pouco 

tratada na historiografia e nem citada nos livros didáticos. Porém, uma das personagens de 

destaque que sobreviveu com a força do imaginário popular foi justamente, Zeferina.5 

É através do resgate da figura de Zeferina que possibilitaremos uma 

representatividade das mulheres negras nos quilombos baianos, que até então, se 

encontravam silenciadas. 

Segundo Kabelenge Munanga (2006), não existem registros sobre as mulheres 

envolvidas em atividades militares, mas, algumas figuras femininas assumiram importância 

política no quilombo dos Palmares, como por exemplo, Acotirene, uma mulher que liderou 

um quilombo. 

O resgate e participação dessas mulheres nos quilombos e movimentos de resistência 

escrava é um trabalho muito difícil e minucioso, pois, é necessário rever as documentações 

nas suas entrelinhas, observando dados que não eram considerados relevantes. 

Cecília Moreira enfatiza que é evidente que a maioria dessas mulheres ficou no 

anonimato, no entanto, houve quem marcasse seu lugar na sociedade, trilhando a trajetória 

de alforria e ascensão social, superando obstáculos, personificando modelos de resistência e 

independência no mundo patriarcal e escravista. E nesse caso, podemos tomar Zeferina 

como uma referência. 

Conforme Michelle Perrout (2005, p. 35), apesar dos arquivos públicos serem 

exclusivamente masculinos, uma vez que, os documentos oficiais foram elaborados por 

homens, deixando a mulher silenciada, no entanto, elas conseguiram articular-se de tal forma 

que o próprio silenciar tornou-se simplesmente resistência. Os documentos oficiais só tratam 

delas quando participam de algum movimento que tente subverter a ordem vigente ou se 

inquietam. Assim, observamos que: 

 
[...] olhar de homem sobre homens, os arquivos públicos calam as mulheres. É 
preciso, todavia, não esquecer as mulheres, entre todos estes homens que sós, 
vociferavam, clamavam o que haviam feito ou que sonhavam fazer. Fala-se muito 
deles. O que se sabe delas? 
 

																																																													
5 Zeferina é reverenciada pela comunidade de Pirajá, a memória da população é muito latente ainda e tem como 
referência de luta a figura de Zeferina. Ver trabalho de Sílvia Maria Barbosa. 
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Percebemos isso claramente, no caso do quilombo do Urubu, onde foram capturadas 

algumas negras, durante uma expedição militar. Observamos que na documentação os nomes 

delas são colocados, associando-os com as de seus senhores. 
 
[...] Ignácia do Thezoureiro dos [...] = Felício de Joaquim de Araújo, Arianna Pires 
= forra = Henriqueta, de José Caetano de Costa = Claudina, do Ministro 
Francisco de [...] = Angélica, de Bernardina de [...] = Joanna, de Francisco Pereira 
= Angélica, de jozé Fernandes, [...] (APEB, Insurreição de Escravos, 1826, pg. 
10). 
 

Heitor Frisotti (1997) evidencia que houve grande participação de mulheres nas lutas 

quilombolas, ressaltando que há notícias de quilombos formados apenas por mulheres, como 

o chefiado por Felipa Maria Aranha na região Amazônica. No entanto, argumenta que na 

maioria das vezes elas estiveram lado a lado com os homens ou também assumindo 

lideranças de alguns quilombos. O autor retrata que ao lado de figuras lendárias, como, 

Aquatune, princesa no Congo, mãe de Ganga Zumba, em Palmares, está Tereza, rainha do 

quilombo de Quariterê, em Minas Gerais, Mariana crioula, rainha do quilombo liderado por 

Manuel Congo, perto de Vassouras, Rio de Janeiro, e Zeferina, que foi capturada de arco e 

flecha na mão, em Salvador, no começo do século XIX. 

A mulher negra sempre teve importante participação, nos quilombos brasileiros6. E 

na Bahia, não poderia ser diferente, como o caso do quilombo do Urubu, que teve como 

líder, uma figura feminina, denominada Zeferina. Percebemos que os novos estudos sobre 

os quilombos têm uma tendência a dar voz a esses personagens que se encontram 

invisibilizados pela própria história. Mas, observamos que ainda há uma predominância 

nesses em enfocarem figuras masculinas como Ganga Zumba e Zumbi, limitando-se muitas 

vezes a estudarem apenas o quilombo dos Palmares. 

Dessa forma, constatamos que discutir essa questão ainda é uma tarefa extremamente 

difícil, devido, a dificuldade encontrada tanto no manuseio quanto na leitura das fontes. É 

fundamental o bom tratamento dessa documentação, lendo e relendo nas entrelinhas, pois, 

só dessa forma poderemos dar visibilidade a essas vozes femininas que se encontravam até 

então, silenciadas. A história e o grito de Zeferina trazem justamente à tona a voz e a 

participação dessas mulheres nos quilombos e movimentos de resistência. Elas estiveram 

presentes sim e foram fundamentais para a sua formação e manutenção. 

 
Considerações finais  

 

																																																													
6 Seja na sua manutenção, preservação e algumas vezes na liderança, como Zeferina, Acotirene e Aquatune.	
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Concluímos com esse estudo sobre a invisibilidade da mulher quilombola na 

historiografia brasileira que há uma invisibilidade dessa temática, uma vez que, os novos 

estudos apesar de apresentarem novos olhares as discussões sobre escravidão e movimentos 

de resistência, não avançaram, pois continuam silenciando a participação feminina nos 

quilombos. 

Assim, evidenciamos que esse estudo traz à tona essas personagens que se 

encontravam silenciadas pela historiografia, a partir da representação de Zeferina, que pode 

ser tomada como um símbolo de resistência e participação das mulheres na luta contra a 

opressão colonial. 

A documentação oficial muitas vezes invisibiliza as mulheres, no entanto é necessário 

relemos os documentos em suas entrelinhas, buscando resgatar as vozes dessas figuras 

femininas. Entendemos que essa invisibilidade a figura feminina foi fruto principalmente do 

imaginário de uma sociedade, onde prevaleciam os princípios, do patriarcalismo e da 

escravidão. Sendo assim, as fontes primárias tendem a reproduzir a visão imbuída em 

determinado momento histórico. 

A produção de estudos que deem visibilidade a figura feminina, trazendo à tona as 

vozes desses seres excluídos pela história, mostrando que se a história foi construída é 

justamente pela ação conjunta desses homens e mulheres. 

Dessa forma, constatamos que esse estudo contribuirá com a historiografia no 

momento que traz um novo enfoque aos quilombos, mostrando que esses não foram 

constituídos só por homens, mas, que algumas mulheres, inclusive, tiveram papel de 

liderança, como no caso de Zeferina, no Quilombo do Urubu. 
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GOVERNOS INTERINOS DA CAPITANIA DA BAHIA  
 

Naira Maria Mota Bezerra1 
 

Desde o ano de 1549 quando d. João III sistematizou a exploração da América 

implantando o governo geral do estado do Brasil, uma das formas que a Coroa portuguesa 

mantinha o domínio dos seus domínios era por intermédio de homens administradores. 

Segundo Francisco Carlos Cosentino, em obra intitulada Governadores gerais do Estado do Brasil, 

esses homens tinham funções semelhantes aos reais, se caracterizando como cabeça, braços 

e olhos o rei aonde este fisicamente não poderia estar. De maneira geral, no além-mar essas 

atribuições se traduziam em defesa de território, controle do fisco, fiscalização da Fazenda 

Real, da alfândega e comércio, manutenção e garantia da jurisdição das outras autoridades 

coloniais, tanto eclesiásticas quanto civis. (CONSENTINO, 2009) 

Apontar nomes para um cargo tão significativo era assunto que cabia ao rei e a 

escolha variava de acordo com a importância atribuída pela coroa para cada território. O 

processo comum de escolha dos governadores se dava a partir de candidaturas seguida de 

consultas aos conselhos (de Estado, da Índia ou Ultramarino). Entretanto, o vice-reinado da 

Índia e do Governo Geral do Estado do Brasil, por serem territórios fundamentais para o 

império ultramarino português, ficavam submetidos às decisões do monarca, sem 

necessariamente haver consultas a qualquer conselho. 

Os escolhidos estavam quase sempre entre os membros da primeira nobreza da corte 

do reino, ou seja, entre os fidalgos das casas mais importantes de Portugal, com experiência 

militar e colonial. Para esses homens, o governo desses territórios era o topo da carreira 

administrativa, adquirindo o direito de retornar ao reino após o fim do mandato. Os estudos 

desenvolvidos por Nuno G. Monteiro e Mafalda Soares da Cunha apresentam a partir do 

método prosopográfico, o perfil social dos governadores ultramarinos e o histórico das suas 

carreiras. Segundo eles, esses homens que já pertenciam a primeira nobreza da corte, além 

de receber dinheiro para despesas pessoais, custo de viagem e infraestrutura habitacional, 

recebiam títulos, comendas e promessas de títulos ou cargos para si e para descendentes, 

dentro na lógica de economia de mercê característica do Antigo Regime. Assim, fica o topo 

da pirâmide social no Reino era sempre cristalizado e o ofício régio de governador colaborava 

para essa manutenção. (CUNHA; MONTEIRO, 2009) 

																																																													
1 Mestranda em história pela Universidade Federal Fluminense. Esta pesquisa é financiada pelo CNPQ. A 
primeira versão deste texto foi o trabalho final da disciplina “Controle e disciplinamento dos povos”. Agradeço 
as sugestões e correções pelo orientador Prof. Dr. Renato Franco.  
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Quando assumiam o Governo Geral do Brasil, os nomeados deveriam ficar em média 

três anos, salvo algumas exceções2. Ao se aproximar o fim do governo, a Coroa iniciava o 

processo de escolha do substituto e viabilizava as viagens de quem estava deixando o governo 

e de quem iria assumi-lo. Entretanto, em alguns momentos essa organização falhava e 

acontecia a vacância do cargo. Por se tratar de cargo importante, com demandas 

administrativas ininterruptas, criava-se imediatamente um governo provisório.   

Não houve território no além-mar português que não teve um caso de vacância 

seguida de governos interinos. Em Goa, em 1606 e 1628 por ausência do vice rei que foi a 

guerra do Malaca criou-se uma vacância e quem as assumiu foram os arcebispos d. fr. Aleixo 

de Menezes e d. fr. Luís Menezes de Brito respectivamente. (OLIVEIRA, 2012). No ano de 

1748, o reino de Angola foi governado por uma junta provisória enquanto o conde de 

Lavradio, Antonio de Almeida Soares, não chegava3. Os exemplos se estendem por todo 

Atlântico sul. No estado do Maranhão e Grão-Pará d. fr. Miguel de Bulhões substituiu 

Francisco Xavier Mendonça Furtado quando este se retirou para Lisboa4.  

Fazendo a tipologia da vacância, conclui que para os territórios do império português 

foram geradas por quatro motivos: morte, desencontros entre partidas e chegadas, conflitos 

e ausência do titular do cargo para visita fora da sede ou guerras. Por exemplo, em São Tomé, 

no ano de 1769 criou-se um governo interino porque o governador Lourenço Lobo faleceu 

e o governo ficou na mão do arcebispo e do ouvidor. 5 Em 1774, na Bahia o governo 

provisório, formado pelo arcebispo d. Joaquim Borges de Figueirôa, o chanceler José 

Carvalho e o coronel Manoel Ala, tomou posse porque o conde de Povolide recebeu 

autorização para retornar ao reino e seu substituto ainda não havia chegado6.  

No Maranhão de 1684, após a expulsão do governador Francisco de Sá e Menezes 

foi criado um governo provisório até 1685. O motivo da retirada abrupta do governador se 

deu porque este representava interesses de Portugal em um momento de insurreição da 

população maranhense contra o fato do monopólio comercial da capitania estar centralizado 

em comerciantes lusitanos. Esse episódio ficou conhecido como Revolta de Beckman. 

(FIGUEIREDO, 2005)  

Em tese sobre governos interinos no Rio de Janeiro, Victor Hugo Abril faz um 

estudo sobre a trajetória e cotidiano governativo dos governadores provisórios. Ao sumarizar 

																																																													
2 São precisamente os casos de  d. João de Lencastre (1694-1702), Vasco Fernandes César de Menezes (1720-
1735) André de Melo e Castro (1735-1749) Luís de Almeida Portugal (1769-1779), Luís Vasconcelos e Souza 
(1779-1790) 
3 Arquivo Histórico Ultramarino, doravante, AHU, Angola, cx. 39, doc. 3683 
4 AHU, Pará, cx. 43, doc. 3919 
5 AHU, São Tomé, Caixa 11, doc. 37 
6 AHU, Castro Almeida, Cx. 59, Doc. 11311 
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todos os casos de interinidade de 1680 a 1763, período em que estuda, o autor mostra que 

em quase totalidade de casos a interinidade surgiu porque o governador titular estava em 

saídas para inspeção de outros territórios, como Minas Gerais e São Paulo – capitanias 

subordinadas ao Rio de Janeiro - , ou em guerras nos territórios sulistas, como é o caso de 

Mathias Coelho de Souza que governou de 1738 a 1742 porque o titular, Gomes Freire de 

Andrade, estava em comando da guerra entre Portugal e Espanha na região do rio da Prata. 

(ABRIL, 2015) 

Através dessa tipologia da vacância, a análise que se faz é que tanto ela quanto os 

governos provisórios que os seguiram faziam partes, não de medidas necessárias para 

ausências inesperadas, mas de uma estratégia de governabilidade que via na vacância e no 

governo interino mais vantagens que um envio de titular do cargo7. Em todos os quatro casos 

essa hipótese se apresenta. Quando os motivos eram transferências, ausência ou conflitos, 

ela fica mais evidente por se tratar de uma vacância prevista, ou seja, todos os envolvidos 

tinham consciência que o cargo ficaria vago e alguém precisaria assumi-lo.  

O caso morte é o único que temos um exemplo de uma vacância realmente 

inesperada. Entretanto, a opção de enviar um substituto de imediato ou manter um governo 

provisório era uma decisão política, fruto de interesses políticos e administrativos de cada 

época.8.  

Para discutir a interinidade como ação política e governativa, a Bahia da segunda 

metade do século XVIII será o tempo e espaço da análise. A escolha se deu por duas razões: 

foi o território com o maior número de casos na América portuguesa e a composição dos 

																																																													
7 Nesta altura do trabalho, ainda é difícil definir o que entendo por estratégia de governabilidade. Em sentido 
lato, compreendo que as escolhas para quem iria governar cada território é uma opção política a fim de dar 
sentido a posse do território.  Neste caso, ao optar por deixá-lo na mão de um governo provisório se explica 
pela opção da Coroa – responsável pela seleção dos governadores – em não enviar titulares porque os interinos 
representavam melhor os interesses naquele momento.  
8 Para exemplificar esta situação, apresenta-se o caso do governo provisório acontecido em Pernambuco em 
1687 e em Salvador em 1688. No primeiro caso, o então governador Fernão Cabral morreu e a câmara de 
Olinda requisita para si o direito de nomear o substituto. A elite açucareira pernambucana não aceita e em 
acordo resolvem indicar o bispo, d. Matias de Figueiredo e Melo que governou por dois anos até ser substituído 
por Antonio Luís da Câmara Coutinho em 1689. No mesmo período, na Bahia, o governador geral Mathias da 
Cunha faleceu e o governo provisório ficou a cargo de d. fr. Manoel da Ressurreição, que recebeu carta régia 
dizendo que: “Reverendo em Cristo Padre Arcebispo da Bahia, amigo Eu El-Rei vos envio muito saudar. Com a notícia que 
me chegou ter falecido o Governador Matias da Cunha e por confiar em vós que enquanto não nomeio governador ireis tratando de 
pôr esse Estado a minha satisfação houve por bem encarregar-vos dele para que o tenhais e governeis da mesma forma que o fazia 
o dito Matias da Cunha”.  O arcebispo governou até 1690 quando foi substituído pelo mesmo Câmara Coutinho.  
A carta régia indica que não apenas o rei tinha conhecimento da vacância do governador provisório como 
preferiu mantê-lo a enviar um substituto, fato que vem acontecer um ano depois. Exemplos como esses são 
utilizados na construção do argumento da interinidade como ação política e não apenas um vazio a ser 
preenchido. Para as referencias dos casos cf: BEZERRA, Naira Mota. Entre o báculo e a espada: D. Fr. Manoel da 
Ressurreição, arcebispo e governador geral do Brasil (1688-1690). Texto apresentado no IV Encontro de Jovens 
Investigadores em História Moderna, junho 2015, Porto, Portugal. Disponível em: 
http://ejihm2015.weebly.com/uploads/3/8/9/1/38911797/naira_m.m.bezerra_ejihm_2015.pdf, acesso em 
09/01/17 
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governos interinos com três autoridades coloniais foi o modelo a ser seguido pela lei da 

interinidade de 1770 e estendido os demais territórios quando já nem era mais capital9.  

De 1549 a 1808, a Bahia contou com 66 governos dos quais 15 eram interinos e 51 

nomeados para o cargo10. Desses 15 casos, 5 foram por morte, 8 por transferência, 1 por 

conflito e 1 por ausência. O caso de ausência foi em 1624 quando o governador Diogo 

Mendonça Furtado foi lutar na guerra holandesa deixando no governo o bispo d. Marcos 

Teixeira11.  O caso por conflito ocorreu em 1641 quando acusaram o governador Marques 

de Montalvão a não aclamar o rei d. João IV e o deportaram para o reino, criando uma junta 

interina com o mestre de campo Luís Barbalho Bezerra e o provedor mor Lourenço de Brito 

Correia e o bispo d. Pedro da Silva Sampaio. (ARAÚJO, 2011) 

É preciso ratificar que tratar da interinidade é falar de momentos de exceção. Na 

maior parte do tempo a indicação para o cargo, transferência e tomada de posse foi um 

sistema que funcionou perfeitamente. Dentro dessa exceção, os motivos de vacância e a 

composição do governo provisório deve ser observada porque são eles os indicadores das 

ações políticas que cercam os governos interinos.    

Na Bahia, 70% dos motivos que levaram a Bahia ser governada por um governo 

provisório são transferências dos titulares sem que o substituto tivesse chegado. Dentre os 

anos de 1754 e 1802, aconteceram seis governos provisórios12. Destes, cinco foram por 

transferência do titular para o Rio de Janeiro ou para retornar ao reino e um por morte13. 

Como acima mencionado, quem autorizava a saída do titular do seu espaço de atuação era a 

coroa através do Conselho Ultramarino. Ou seja, se autorizou sem envio do substituto, a 

vacância era conhecida, concluindo que ela era conhecida e até almejada.  

																																																													
9 Tratar-se-á mais a frente sobre a configuração da interinidade, a lei de 1770 e as peculiaridades da interinidade 
baiana em relação ao Rio de Janeiro e Pernambuco.  
10 Esse número foi alcançado contabilizando os registros de governo presentes nos documentos de posse do 
Arquivo Histórico Ultramarino e bibliografia da época. Cf. CALDAS, José Antonio. Notícia Geral da 
Capitania da Bahia. Edição facsimilar, 195; VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII. 
Salvador: Itapuã, 1969. Volume II. A contabilidade foi até 1808, ano em que, segundo bibliografia especializada, 
a chegada da Corte ao Rio de Janeiro alterou as estruturas administrativas. ANDRADE, Santiago Silva de. 
Domus Regis: a casa real portuguesa no Rio de Janeiro (1808 –1821). Tese de doutorado. Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
11 Por se tratar da sede do governo geral do Estado do Brasil e o titular governador geral do estado do Brasil, 
foi previsto em Regimento que o governador não deveria se ausentar do território sob sua jurisdição. A exceção 
está justamente no momento em que a visita a outra capitania fosse imprescindível para a manutenção de 
domínios do território. O regimento entregue por d. João III a Tomé de Souza dizia que: “ireis visitar as outras 
Capitanias e deixareis na dita Bahia em vosso logar por capitão uma pessoa de tal qualidade e recado que vos 
pareça conveniente para isso” Cf. Regimento que levou Thomé de Souza, governador do Brazil. Anais do 
Arquivo Público do Estado da Bahia, vol. 35. 
12 É preciso atentar para a proporção: 6 casos em quase 50 anos e os outros 8 em 150 anos. A pergunta óbvia 
para essa constatação é “por que?” A relação entre tantas transferências e tantos governos provisórios e a 
conjuntura política e administrativa do período é clara. Para trabalhos irá descortinar com mais clareza e 
argumentos o fato.  
13 São os casos dos governos provisórios da Bahia nos anos de 1754, 1761, 1767, 1774, 1783.  
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No dia sete de agosto de 1754, na Sé da Bahia, na presença do Conde de Atou guia 

– vice rei e capitão general de mar e terra do Estado do Brasil –, do juiz de fora, procurador 

do Senado, dos vereadores, ministros do Tribunal da Relação, demais autoridades, religiosos, 

nobreza e cidadãos foi realizada a leitura da via de sucessão do Governo Geral do Estado do 

Brasil. Lida pelo Secretário de Estado José Pires de Carvalho Albuquerque dizia que:  
 
E havendo eu José pires de carvalho Albuquerque secretario de estado do Brazil 
lido perante a todos a carta de sua magestade firmada pela sua Real mão de dezoito 
de fevereiro do prezente anno porque foi servido nomear para suceder ao dito 
ilmo exmo conde de Attouguia no lugar d v. Rey deste Estado ao Conde dos 
Arcos d. Marcos de Noronha actual governador dos goyas e que com não ser 
avizado, nem chegar a tempo de chegar o governo antes da partida da falta. [...]se 
acham na via de sucessão aquela por mim também lida no termo do acto por se 
acharem nomeados para o governo o Excelentíssimo, Reverendíssimo, senhor 
Arcebispo Dom José Botelho de Matos, o senhor chanceler Manoel da Cunha 
Sottomayor, e o coronel Lourenço Monteiro14 
 

A necessidade dessa junta tríplice interina se fez porque o então vice-rei e capitão 

general de mar e terra do Estado do Brasil, Conde de Atouguia, recebeu autorização para 

retornar ao Reino em carta régia de 24 de julho de 1754 e o seu sucessor, o Conde dos Arcos, 

D. Marcos Noronha, ainda não havia chegado de Goiás, onde era governador. O motivo que 

levou o Conde dos Arcos a não chegar à Bahia, antes da partida do Conde de Attouguia, foi 

uma ordem régia para que só deixasse a capitania de Goiás quando o Conde de São Miguel, 

próximo governador de Goiás, chegasse de Angola: 

 
Sua magestade foi servido nomear a vossa excelência vice Rey do estado do Brazil 
por confiar só de vossa excelencia este governo pella experiência que tinha do 
bem q v. excelência foi servido no dessa capitania de goiaz, de onde vossa 
exelencia não sahira sem que chegue o seo sucessor, q he o Conde de Sam Miguel 
D. Alvador p. que vossa excelência possa instruir desse governo formalmente 15 
 

O fato da coroa autorizar o conde de Athouguia a retornar ao mesmo tempo que 

pediu que o substituto não deixasse o território em que estava em vacância, demonstra que 

a vacância e o governo provisório na Bahia eram previstos. Também mostra que a coroa 

preferiu deixar que a vacância ocorresse na Bahia e não em Goiás. Este governo provisório 

de 1754 é um dos exemplos que sustentam a hipótese enxergar os governos interinos como 

estratégias políticas, porque ela poderia ser evitada caso o rei escolhesse só autorizar o 

retorno do conde de Athouguia quando o Conde dos Arcos chegasse em Salvador, fato que 

só ocorreu em 22 de dezembro de 175616.  

																																																													
14 AHU, Castro e Almeida, Cx.8, Doc. 1394-1395 
15 AHU, Goiás, cx. 10, doc. 626  
16 AHU, Bahia, Avulsos, Cx. 12, doc. 2077 
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Vinte anos depois aconteceu uma situação parecida. Em quatro de abril de 1774, a 

junta interina composta pelo arcebispo D. Joaquim Borges de Figueirôa, o chanceler da 

Relação Miguel Serrão e o coronel Manuel Xavier Ala informou que: 
 
Pela auzencia, que o conde de Povolide faz desta cid(e) da Bahia p a essa  corte, a 
que se recolhe de licença e ordem de V.M, logo depois do seu embarque, tomamos 
o governo desta Capitania, na forma da providencia dada por V.M na ley de doze 
de dezembro de mil setecentos e setenta, e carta regia dirigida ao mesmo Conde, 
em observância das quais, foi v. magd(e) servido mandar que assim praticasse, 
enq(to) não chega a esta cidade Manuel da Cunha e Menezes, nomeado por V. 
mag(de) Gov(or) e Cap(AM) General d’esta capitania: oq  participamos a vmg(de) 
como somos obrigadoz17 
 

Este governo interino foi mais curto que o anterior citado, durando apenas 6 meses 

quando chegou ao cais da Ribeira de Salvador Manoel da Cunha Menezes. Uma vez mais a 

coroa preferiu autorizar a retirada do conde de Povolide e deixar um governo provisório a 

enviar um substituto antes que ele partisse. As explicações dessas escolhas não cabem nos 

limites deste trabalho, quiçá são possíveis de serem alcançadas. O que se tem é que na lógica 

de mercê, cargos e ofícios própria do Antigo Regime, a escolha de sujeitos para quaisquer 

cargos era assunto da mais alta política. Assim, a escolha por governos provisórios pode estar 

intimamente relacionada aos agentes que iriam compor a interinidade.  

 
Composição  

 
Na Bahia, desde o primeiro caso em 1587 quando faleceu o governador Manuel Teles 

Barreto, o governo provisório ficou nas mãos do provedor mor, Cristóvão Barros e do bispo, 

d. Antonio Barreiros. Ao longo dos outros casos, a prática comum é que a interinidade do 

governo geral ficasse repartida entre mais de uma autoridade colonial, sendo elas a maior 

autoridade eclesiástica, militar e da justiça. Em 1719, d. Sebastião Monteiro da Vide 

participou da junta interina com Caetano de Brito, Chanceler e João Araújo Azevedo, mestre 

de campo e em 1783 o bispo d. Antonio Correia, o chanceler José Castanheda e o coronel 

José Lobo compuseram o governo provisório. 

Segundo Stuart B. Schwartz, o chanceler era “a verdadeira liderança do tribunal da 

Relação, o juiz supremo”. (SCHWARTZ, 2011:32). Nomeados pelo rei para líder de uma 

instituição basilar do império português, era responsável pela justiça na América portuguesa. 

Os militares de alta patente das tropas de linha eram homens de confiança do rei e, por isso, 

nomeados pelo mesmo. Sua função era essencialmente resguardar os territórios do monarca. 

Embora existam poucos trabalhos sobre a origem desses homens, no período colonial a 

																																																													
17 AHU, Castro Almeida, Cx. 46, doc, 8626-8627 
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historiografia vem apontando que eram recrutados da nobreza reinol, vínculo que personifica 

a relação de confiança e a posição que esse grupo assumia no interior da monarquia. 

(MOREIRA, 2015) 

Os bispos eram eclesiásticos que ocupavam lugar elevado na hierarquia da Igreja. 

Considerados sucessores dos apóstolos, tinham foros judiciais próprios como os tribunais 

episcopais, funções administrativas da Igreja diocesana, evangelizadoras e catequéticas como 

atribuição de ordens sacras aos fiéis. Segundo José Pedro Paiva, o poder episcopal não se 

restringiu à esfera religiosa estendendo-se aos campos econômicos, sociais, culturais e 

político. (PAIVA, 2006) 

A composição dos governos provisórios para a Bahia era formada por três 

autoridades nomeadas pelo rei, forte indício do quanto o governo era assunto importante e 

seus titulares não eram qualquer um. Ao longo dos casos dos governos provisórios percebe-

se que não foi na totalidade de casos que as três autoridades dividiram o governo provisório. 

Aconteceram situações em que as três autoridades não estavam em Salvador por quaisquer 

motivos e o governo ficou dividido entre aquelas que estavam18.  Das três autoridades a que 

mais esteve presente foram os prelados. Dos 14, somente dois governos não tiveram prelados 

em sua composição, em 1676 e 1760, períodos de Sé vacante19.  

Também não foi comum que o governo provisório ficasse concentrado em uma 

autoridade. A única vez foi quando em 1688 d. fr. Manoel da Ressurreição, missionário do 

convento do Varatojo e terceiro arcebispo da Bahia tomou posse como governador geral do 

Estado do Brasil. Quando faleceu Mathias da Cunha, seu antecessor, o arcebispo e o 

chanceler assumiram o governo e comunicaram ao rei20. Entretanto, o chanceler Manoel 

Carneiro de Sá escreveu diversas missivas através do Conselho Ultramarino acusando o 

arcebispo de não dividir com ele as propinas de governo que ambos deveriam receber pelas 

funções interinas que estavam exercendo21. Para resolver a questão, Pedro II escreveu carta 

régia em que deu posse do governo geral do Brasil somente para o arcebispo:  
 
Reverendo em Cristo Padre Arcebispo da Bahia, amigo Eu El-Rei vos envio 
muito saudar. Com a notícia que me chegou ter falecido o Governador Matias da 

																																																													
18 Em 1755, por exemplo, o governo provisório já mencionado, que estava com o arcebispo d. José Botelho de 
Matos, o chanceler Manoel Sotomaior e o coronel Lourenço Monteiro e este último faleceu em 29 de abril de 
1755. Os demais comunicaram o ocorrido ao Conselho Ultramarino e o governo prosseguiu até 1756. AHU, 
Bahia, Castro Almeida, Cx. 10, Doc. 1786-1800 
19 Esses dois momentos em que a Sede do arcebispado americano ficou sem titular foram momentos em que 
Portugal estava de relações rompidas com o Vaticano. O primeiro em 1676 quando d.fr. Consentino de 
Sampaio morreu antes das bulas de sagração do Vaticano. Depois em 1760, após expulsão dos jesuítas, as 
relações ficaram suspensas até 1770. Nesses momentos os governos foram compostos por autoridades da 
justiça e militares.  
20 AHU, Luíza da Fonseca, Cx. 29, Doc 3549 
21 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, volume segundo, doc. 87. 
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Cunha e porconfiar em vós que enquanto não nomeio governador ireis tratando 
de pôr esse Estado a minha satisfação houve por bem encarregar-vos dele para 
que o tenhais e governeis da mesma forma que o fazia o dito Matias da Cunha 
por esta carta somente pela qual movido a todos os ministros de Guerra, Justiça 
e minha Fazenda vos conheçam por governador dêsse Estado e como tal 
obedeçam e cumpra vossas ordens e mandados como são obrigados e à Câmara 
e Relação mando escrever cartas que irão com esta e as entregareis para que o 
tenham entendido e executem pela parte lhes tocar tão inteiramente como dêles 
espero. Escrita em Lisboa a 6 de abril de 1689. Rei22. 

 
Ao longo da época moderna, a monarquia portuguesa percebeu o quanto o poder 

episcopal poderia servir para afirmação da autoridade do rei e do Estado. A partir dos 

desígnios do padroado régio, primeiro para o ultramar e depois para o Reino, a monarquia 

foi paulatinamente conseguindo ingerência nos assuntos eclesiásticos onde sua expressão 

máxima se encontrou no direito de apresentar os bispos para que a Santa Sé os sagrassem. 

Assim, a ordenação de novos prelados dependia do rei. Os bispos deviam-lhe fidelidade e 

subordinação. Essa relação esclarece a dinâmica do Estado e da Igreja e a sua prática nas 

sociedades portuguesas e ultramarinas, afirmando que naquela conjuntura os bispos em 

“criaturas do rei” (PAIVA,2006: 23). Por outro lado, essa realidade levou à ingerência desses 

homens de Igreja em assuntos de Estado e a participação deles em órgãos burocráticos, 

caracterizando os prelados, ainda segundo Paiva, em “agentes políticos do rei”. 

O destaque dos prelados governos provisórios então pertence a uma cultura política 

de Antigo Regime em que a relação entre Igreja e o Estado partilhava agentes e funções. Em 

1760 aconteceu outra situação que permite problematizar a questão. Naquela ocasião a Sé 

estava vacante porque o então arcebispo da Bahia, d. José Botelho de Matos havia resignado 

o cargo em 1759 e a coroa portuguesa por mais que já estivesse escolhido o substituto não 

poderia envia-lo para Salvador porque estava de relações rompidas com o vaticano que não 

poderia sagrá-lo. O escolhido, d. fr. Manoel de Santa Inês ficou na sé de Angola, onde era 

titular, até resolver autorização para viajar23. Neste mesmo tempo, faleceu o então 

governador geral Marques de Lavradio e assumiu o governo provisório composto pelo 

chanceler José Carvalho de Andrade e pelo coronel Gonçalo Xavier Alvim24.  Em 21 de abril 

de 1761 a coroa envia uma carta dizendo que: 
 
Juiz, vereadores, procuradores da camara da cidade do Salvador da Bahia de todos 
os santos, eu el Rey vos envio muito saudar. Havendo de passar do Reino de 
Angola para essa capitania como lhe tenho ordenado o Bispo delle e arcebispo 
eleito para essa catedral d. fr. Manoel de Santa Inês: sou servido ordenar que esteja 
a ordenar interinamente esse mesmo Estado logo que chegar a essa cidade comum 
acordo com o chanceler da Relação José Carvalho de Andrade e do coronel 

																																																													
22 Registro da Carta de Sua Majestade para que conheçam o arcebispo governador desse Estado, 05/07/1690. 
Documentos Históricos,83:100. Grifo nosso. 
23 AHU, Angola, Cx 43, Doc. 3980 
24 AHU, Castro Almeida, Cx. 28, Doc. 5323-5324 
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Gonçalo Xavier Barros e Alvim com a mesma jurisdição e alçada que fui servido 
conceder a esses. O que me pareceo participarvos, porque assim fiques acordado. 
Escripta no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda vinte um de abril de 1761. Rei25 
 

O bispo recebeu autorização para viajar e chegou a Salvador em 28 de julho 1762, a 

bordo da nau Sant’anna, “com viagem muito feliz, chegou ao porto desta cidade”26. No dia 

seguinte, foi enviado ao Conselho Ultramarino carta dos governadores provisórios dando 

conta que:  
 
Dissemos mais naquella carta, entendíamos q tomaria posse do governo geral 
deste Estado em o primeiro de Agosto seguinte: agora certificamos a vossa 
Excelencia por esta, q dirigimos para Ilha da Madeira em hua embarcação q faz 
regresso p aquelle porto, de onde viera comerciar, de q assim se verificou, e q fica 
exercitando o ministerio de governar27 
 

Este governo provisório é o mais longo da Bahia, acabando quatro anos depois com 

a chegada de Antonio Rolim de Moura28. Já a resolução da questão episcopal de Santa Inês 

demora mais um pouco e só vem a ser resolvida em 1770 quando Portugal retoma as relações 

com a Santa Sé. Até lá, ele volta a compor junta interina em 1767 quando o conde de 

Azambuja é transferido para o Reino, contabilizando o terceiro governo provisório que 

participou29.  

Terem sido os prelados a autoridade que mais participou dos governos provisórios, 

o fato de ter sido um arcebispo o único a governar sozinho e o empreendimento da coroa 

em inserir d. fr. Manoel de Santa Inês em um governo que já estava há mais de um ano indica 

a importância da Igreja e seus agentes na interinidade. A coroa não a confiava o governo a 

qualquer um pela importância política e administrativa que teve e a Igreja pertencia a isso.  

Na capitania de Pernambuco em todos os governos provisórios os bispos estiveram 

presentes, como por exemplo d. Matias de Figueiredo e Melo em 1687 e d. Manoel Álvares 

da Costa em 1710. Segundo Evaldo Cabral de Melo, o poder episcopal naquele território 

representava muito bem os interesses dos donatários da capitania, a família Albuquerque, 

quando a coroa intentava tornar aquele território em capitania régia (MELO, 2003). 

																																																													
25 Arquivo Histórico Municipal de Salvador, caixa Câmara – caixas e ofícios de 1756 a 1762, doc. 19 
26 AHU, Castro Almeida Cx 32 doc. 5999 
27 AHU, Castro Almeida Cx 32 doc. 600-6001 
28 O fato de ter um governo provisório tão longo no período em que Portugal decidiu transferir a sede do 
Estado do Brasil da Bahia para o Rio de Janeiro, não parece ser mera coincidência. A hipótese que se levanta é 
que a interinidade foi mantida na Bahia para que questões políticas no Rio de Janeiro fossem resolvidas.  
29 AHU, Bahia, Castro Almeida, Cx. 60, D. 11371-1144. Além dos dois casos no Brasil, Santa Inês foi 
governador provisório do reino de Angola em 1748 enquanto o conde de Lavradio, Antônio de Almeida Soares, 
não chegava a Luanda, o bispo assumiu funções governativas civis com o sargento mor do terço pago Vitoriano 
de Faria e Melo e o ouvidor geral Fernando José da Cunha Pereira até 20 de janeiro de 1749. Cf. AHU, Angola, 
Cx. 39, Doc. 3683 
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Já para o Rio de Janeiro, a tese de doutoramento de Victor Hugo Abril apresenta a 

configuração da interinidade daquele território a partir da análise do cotidiano governativo 

dos governadores interinos que atuaram na ausência de titulares da capitania do Rio de 

Janeiro, entre os anos de 1680 e 1763 (ABRIL, 2015). Ao observar a relação dos homens que 

ocuparam a interinidade e os motivos que o fizeram, percebe-se que a maioria das situações 

ocorreram porque o governador titular precisou se afastar para visita a capitanias anexas 

como Minas Gerais e São Paulo. Como acima demonstrado, essa não foi uma realidade 

conhecida na capitania da Bahia.  

Segundo autor, a origem desses governadores provisórios é oficiais camarários, já que 

a Câmara fluminense conseguiu o direito de indicar sucessor em caso de ausência do titular. 

Diferente da Bahia e de Pernambuco, somente em dois momentos bispos estiveram 

presentes nos governos interinos. O primeiro caso é em 1705 quando d. Francisco de S. 

Jerônimo assumiu junto com o sargento-mor Martim Corrêa Vasques e o mestre de campo 

Gregório de Castro Moraes (PAIVA, 2006). O segundo momento foi em 1763 que após a 

morte de Gomes Freire de Andrade, d. José ordenou ao governo provisório da Bahia que a 

sucessão da capitania do Rio de Janeiro ficasse com o bispo da diocese, d. fr. Antônio do 

Desterro, o chanceler da Relação daquela cidade e o brigadeiro-mor30. 

Comparar a dinâmica da interinidade dos territórios traz uma melhor clareza dessa 

hipótese.  Em especial analisar Bahia e Rio de Janeiro não apenas é viável em termos 

metodológicos, porque foram territórios sedes, como pode apresentar uma análise mais 

completa de enxergar a interinidade como expressão política e sua composição através das 

dinâmicas sociopolíticas específicas.  

Se para a Bahia, na segunda metade do século XVIII entre nos anos de 1750 a 1808 

foi de 6 governos provisórios para 9 titulares, o Rio de Janeiro para o mesmo período teve 

um, aquele de 1763. Essa estatística é muito importante para perceber a função política da 

interinidade em cada tempo e espaço. Não temos condições nesse momento de compreender 

as razões de porque tanto para a Bahia e tão pouco para o Rio exatamente porque a resposta 

não está em uma estrutura administrativa de interinidade que estamos tentando montar, mas 

nas realidades políticas e econômicas de cada território neste momento. 

O ano de 1770 pode ser considerado um ponto de inflexão, porque o alvará expedido 

neste ano que regulamentava a composição e jurisdição do governo provisório de capitanias 

																																																													
30 AHU, Castro Almeida, cx. 32, doc. 6037-6040 
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e vice-reinado uniformizava os governos provisórios de todos os territórios no ultramar 

português31 

 
Alvará de 12 de dezembro de 1770 
 

A lei expedida no Palácio da Ajuda e assinada pelo rei d. José tem abrangência para 

todo o Estado do Brasil, Pará, Reino de Angola e Ilhas adjacentes ao Reino de Portugal e é 

dirigida a todos os governantes desses espaços, oficiais de justiça, fazenda e demais 

funcionários régios. O conteúdo tem dois aspectos que considero fundamentais para 

compreender a dinâmica dos governos provisórios e que podem ajudar a esclarecer o motivo 

da legislação tardia. O primeiro deles trata da regulamentação de quem deveria ocupar o 

cargo:  
 
Eu ELREI Faço saberão [...] que este Meu Alvará perpetuo de Successão virem  
que Eu hei por bem, e mando que todas as vezes , que acontecer faltar quaesquer 
dos sobreditos Vice-Reis, Governadores, e Capitães Generaes das sobreditas 
Capitanias, ou Governadores delias, ou seja por causada morte, ou de ausência 
dilatada do destricto das mesmas Capitanias, ou por outro qualquer 
acontecimento , que requeira prompta providencia sobre a Successão do mesmo 
Governo: Succedão, e entrem nelle o Bipo da Diocesi , e na sua falta o Deão; o 
Chanceller da Relação; e o Official de Guerra de Maior Patente, ou que fôr mais 
antigo na igualdade delas32. 
 

O texto segue descrevendo em caso de ausência dessas autoridades e diz que "Nas 

Capitanias, em que não houver Bispo, substituirá este lugar o Ouvidor da Comarca, entrando 

o Vereador mais antigo" e nas capitanias que não tem chanceler "entre em seu lugar o 

Ouvidor".  E conclui dizendo que "na falta de alguns dos sobreditos nomeados succederá 

aquelle, ou aquelles, que os substituírem nos sobreditos cargos"33. 

Em termos de composição, a lei previa que o poder da interinidade deveria ser 

repartido em três autoridades coloniais, cuja indicação para os outros cargos que ocupavam 

eram nomeação régia. A Bahia que sempre seguiu esse modelo, não teve alterações. Mas os 

outros espaços, como o Rio de Janeiro e Pernambuco que tinham modelos de governos 

provisórios completamente diferentes tiveram configurações modificadas34. Isso mostra que 

																																																													
31 É preciso investigar melhor a administração do Reino e seus espaços. Exemplos de governos provisórios para Portugal 
só tem no período da União Ibérica quando os bispos D. Afonso Castelo Branco, D. Pedro Castilho, D. Frei Aleixo de 
Meneses e D. Miguel de Castro, bispos de Coimbra, Leiria, Braga e Lisboa ocuparam cargos de vice-reis. Cf. Paiva, José 
Pedro... 
32Collecção da Legislação Portugueza. Disponíve em: 
<https://books.google.com.br/books?id=d_YvAAAAYAAJ&pg=PA226&dq=lei+12+de+dezembro+de+1770&hl=PT
BR&sa=X&ved=0CDYQ6AEwBWoVChMI9svdx8ecyAIVSiACh2Pjw0Z#v=onepage&q&f=false> acesso em 
30/01/2016 
33Idem 
34 Como já mencionado o Rio de Janeiro não tem governos provisórios na segunda metade do século XVIII. Já Pernambuco, 
cuja interinidade ficava concentrada somente na mão do bispo, teve sua composição modificada com a participação de 
outras autoridades. Será trabalho de fôlego perceber o quanto a lei modificou a composição nos territórios com governo e 
talvez essa questão ultrapasse em muito os limites desse plano de mestrado.  
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ainda que por um período de tempo limitado, a interinidade é sujeito político de tanta 

importância que não deveria cair em mãos de qualquer um.  

A historiografia afirma que foi característica pombalina o reordenamento de 

competências jurisdicionais com o propósito de aumentar o adensamento jurídico da 

presença portuguesa na segunda metade do século XVIII (MONTEIRO, 2014). A razão 

final que a coroa portuguesa resolveu legislar sobre uma prática comum ainda não é de 

conhecimento e por falta de informações sobre isso nas fontes, talvez nunca seja. Mas a 

hipótese que propomos é que esse modelo de interinidade com três autoridades coloniais 

funcionou e portanto mereceu ser exportado para todos os espaços, a fim de evitar 

problemas de diversas ordens que envolvessem a composição da interinidade.  

O segundo item que a lei trata é sobre a legitimidade dos governos e diz que “E todos 

os acima nomeados me servirão de comum acordo com o mesmo Poder, Jurisdição, e Alçada, 

que compete aos Governadores, e Capitães Generais das ditas Capitanias, e aos 

Governadores delas”. Esse trecho regulamenta a prática, ou ação governativa, dos governos 

interinos. Ainda é preciso questionar se a jurisdição desses governos é equivalente ao 

governador titular ou, se de algum modo, o caráter interino a fez diminuir. Esta é uma 

dimensão que esse texto não tem por propósito, mas que, pelo avanço das pesquisas ao longo 

do mestrado, se dedicará a analisar no trabalho final.  
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 “DE ONDE VEM ESTES HOMENS?”: AS RELAÇÕES DE COMÉRCIO E 
PODER ENTRE OS COMERCIANTES PORTUGUESES E OS PIRATAS 
JAPONESES NO MAR DA CHINA (SÉCULOS XVI – XVII) 
 

Maria Clara Porto Lima35 
 

Entre os séculos XV e XVII nascia uma política de intercâmbio com elementos 

importantes que transformariam as estruturas de vida do mundo moderno e marcaria o 

futuro. Indo além do âmbito econômico, com a compra e venda de alimentos e bens de 

consumo, as trocas entre o Ocidente e o Oriente influenciariam, também, as relações sociais 

dos povos envolvidos, com a troca de costumes, livros e filosofias. A substituição do mundo 

islâmico pelo cristão colocou a Europa no centro da revolução espacial empreendida pelo 

Estado português que já no século XVI tinha sob o seu comando potentados comerciais nos 

oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.  

A expansão marítima elevou os portugueses à condição de Mensageiros do Mundo, 

pois eram eles os mais novos intermediários do planeta. Diferentes tipos de portugueses, dos 

mais diversos grupos sociais (navegadores, comerciantes, soldados, missionários, 

aventureiros), tornaram-se os veículos de contato da Europa na África, Ásia, América e 

Oceania (e vice-versa). O comércio de especiarias e outros itens de luxo oriundos da Ásia era 

bastante lucrativo, tanto que se fazia interessante possuir potentados que lhes garantissem o 

monopólio sobre tal mercado. Seria ainda mais interessante se em meio a isso fosse possível 

expandir os domínios do Império português, que, desde a conquista de Ceuta, em 1415, até 

a chegada ao Japão em 1543, conquistou novas rotas comercias de especiarias, deixando um 

rastro de lucratividade que seria copiado, mais tarde, por outros reinos da Europa. 

O auge do domínio português na Ásia foi, sem dúvida, com a conquista de Malaca 

em 1521, na costa da Malásia, ponto de extrema importância para o avanço português nos 

mares da China e do Japão. Foi em Malaca que os ibéricos tiveram seu primeiro contato com 

os navegantes japoneses, que traziam das ilhas de Kyûshû e Ryûkyû (Okinawa) cobre, prata, 

louças pintadas com pó de ouro e outros produtos, despertando o interesse comercial pela 

região (YAMASHIRO, 1980). Alguns anos mais tarde, mais precisamente em 1543, os 

portugueses Antônio da Mota e Francisco Peixoto chegam a ilha de Tanegashima. Três anos 

depois outras naus portuguesas chegam a ilha de Kyûshû dando início ao intercâmbio 

comercial com o Japão. (YAMASHIRO, 1980) 

Ao desembarcarem em Tanegashima, apesar da experiência além-mar, o choque foi 

grande tanto por parte dos nativos quanto dos recém-chegados. Os estrangeiros receberam 

																																																													
35 Graduanda em História pela Universidade Federal da Bahia. 
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o título de “nanban” (南蛮), traduzido como “bárbaros do sul”36, porque para o povo 

japonês eles eram deselegantes, com roupas estranhas e comiam com as mãos (LINDIN, 

2002: 3).  Pelo lado português, até então, era possível impor sua cultura nos lugares que 

chegava. Entretanto, ao chegarem no Japão, foi difícil recriar o mesmo tipo de 

desestruturação civilizacional empregado pelos ibéricos em outras regiões. O autor Armando 

Janeira (1970) atribui a isso a questão militar, onde os japoneses eram bastante experientes, 

pois diferente de regiões como as Filipinas e a Índia, que na época eram militarmente fracas 

e fáceis de dominar, a China e o Japão já eram Estados fortes.  Este último, mesmo com 

todos os problemas internos, conseguiu construir uma barreira defensiva impedindo que a 

influência cultural estrangeira fosse mais forte do que o permitido. 

Assim, em um primeiro momento não foi concedida a permanência lusitana no 

arquipélago e como o mercado japonês para os produtos chineses já se mostrava interessante, 

os portugueses viram nos comerciantes japoneses, sua principal ligação com a ilha. Estes 

mercantes eram comumente chamados de piratas pelos chineses porque, em determinados 

momentos, trocavam os meios pacíficos por violentos para obter o que queriam, 

empreendendo saques em alto mar e aterrorizando a costa sino-coreana. Era com estes 

homens– ainda não se sabe se existiam membros do sexo feminino nessas embarcações – 

que os ibéricos trocavam boa parte da sua mercadoria, principalmente a seda chinesa pela 

prata japonesa.  

A documentação que trabalho se refere a estes tipos de comerciantes como wakôs (

倭寇), expressão que pode ser traduzida literalmente como “piratas japoneses”. O wa (倭) é 

uma das formas antigas de se referir ao Japão, e os dois ideogramas juntos -倭寇- podem ser 

traduzidos como “criminosos do país de wa”. Os primeiros relatos sobre estes grupos no 

Extremo Oriente, foi no período Kamakura (1185–1333) e seu auge foi entre os séculos XV 

e XVII – períodos Muromachi e Azuchi-Momoyama, respectivamente -, indo até o fim do 

primeiro século do período Edo (1603–1868). Entretanto, apesar de serem chamados de 

“piratas japoneses”, é possível observar a participação de outros povos como, os chineses e 

alguns coreanos37. 

																																																													
36 Bárbaros do Sul era como os japoneses chamavam todos aqueles que vinham do sul da ilha principal, Kyûshû, 
ou do Sudeste Asiático. Os chineses já empregavam o termo para se referir aos povos ao seu redor, algo como 
“cercar-se de bárbaros”. A palavra foi empregada primeiro aos portugueses e, depois, a todos os europeus que 
chegavam na ilha, porque muitos vinham do sul. Segundo Yamashiro, desembarcavam em Tanegashima, ao sul 
de Kyûshû e seguiam até Nagasaki. 
37 O Ming Shi-lu, descreve a participação de chineses e coreanos nas atividades do corso japonês. Em alguns 
documentos de meados do século XVI um chinês, chamado Lin Dao-qian, é acusado de se aliar aos wakôs e é 
banido do país. (MSL. Vol II. Shen-zongjuan 66.6b-7a [99-1452/53]) 
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Todavia, o que se apresenta na documentação oficial chinesa do século XVI é que a 

grande maioria dos navios corsários, daquela época, era composta por tripulantes do Japão 

e poucas eram as embarcações com comandantes sinos. Ainda, nesta mesma documentação, 

vemos que o problema wakô poderia ser decorrente do patrocínio de comerciantes e grupos 

na China – podendo ser chineses ou estrangeiros radicados na costa chinesa -, que 

contratavam ou incentivavam a participação dos japoneses. 

Após a invasão da Coréia (CULLEN, 2003)38 pelo shogun39 Toyotomi Hideyoshi na 

década de 1590, é que as forças organizadas por samurais foram rotuladas pelos chineses 

como wakôs, ou seja, como piratas ou bandidos. Fontes chinesas trazem implicações ou 

suposições de que, os wakôs eram, de alguma forma, agentes de uma autoridade central 

japonesa. Embora os documentos escritos no século XVI geralmente identifiquem os 

chineses como tendo sido fonte de encorajamento para atividades de pirataria, os escritos no 

século XVII e, mais tarde, especialmente o Ming Shi Lu40, geralmente acusam as autoridades 

japonesas em organizar e apoiar os wakôs, ou, pelo menos, se recusando a tomar medidas 

para acabar com as atividades dos corsários41. 

Outro fator curioso na questão da pirataria no oriente é a participação das nações 

europeias que, no ocidente combatiam tais atividades, mas que na Ásia passaram a lucrar 

com com o corso. Portugal, por exemplo, foi uma das nações mais prejudicada com os 

ataques de piratas no Atlântico, porém, no Índico, passa a participar e até mesmo financiar 

essas práticas. Segundo Charles Boxer, isso se deve ao fato de que havia a necessidade de 

terceirizar mão-de-obra local, uma vez que, o reino Ibérico não tinha gente suficiente para 

dispor aos mercados na Ásia. E é evidente na documentação estudada o desagrado das 

autoridades chinesas com a participação dos Furangi42 nas atividades dos wakôs.  

O autor japonês Akira Matsuura (2011) afirma que os piratas eram vistos como 

bárbaros e selvagens, mas que, assim como no ocidente, poderiam ser símbolos de liberdade 

																																																													
38 Na Guerra de Imjin (1592 e 1598) o shogun Toyotomi Hedeyoshi queria invadir a China e pediu apoio a 
Dinastia Joseon, mas este, por sua vez, era vassalo do Império chinês e rejeita a assistência. Como resposta o 
shogun invade a região que hoje corresponde as Coreias e inicia uma batalha que teria seu ápice entre os anos 
1592 e 1593. 
39 Título de distinção militar japonês usado até meados do século XIX. Até o século XII o shogun era uma 
espécie de general que comandava um braço do exército. Quando os portugueses chegaram no arquipélago, os 
shoguns tinham se tornado governantes mais poderosos que o próprio Imperador do Japão. 
40 O Ming Shi-lu, ou História da Dinastia Ming, é um termo genérico usado para se referir à coleção shi-lu ou 
"registros verdadeiros", dos imperadores da dinastia Ming na China (1368-1644). Pode-se dizer que o Ming Shi-
lu é os Anais da Dinastia Ming. Como uma fonte histórica externa, cronologicamente precisa e relativamente 
constante que se estende ao longo do período entre os séculos 14 e 17, o Ming Shi-lu fornece uma fonte 
extremamente útil para estudar o Sudeste Ásiatico e a expansão chinesa. 
41 Segundo Yamashiro, na fase inicial os wakôs eram grupos organizados por clãs poderosos e ricos 
comerciantes de Kyushu e Honshu, em busca de arroz e escravos. 
42 Um dos nomes dado aos portugueses na China. 
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e que, de fato, muitos não pertenciam a nenhum senhor, eram mercenários43 que vendiam 

seus serviços a quem pagasse mais. No fim do século XVI a Dinastia Ming, já saturada com 

os constantes ataques por parte dos wakôs e pela evidente falta de competência do governo 

japonês em combatê-los, resolve proibir oficialmente o comércio direto entre a China e o 

Japão. Este foi o momento de maior atividade dos piratas, que supriam as necessidades do 

mercado japonês com os produtos oriundos dos assaltos que faziam às embarcações de 

comerciantes chineses que estavam indo em direção a Coréia ou a Malaca (MATSUURA, 

2011).  

Durante o reinado do décimo terceiro imperador da dinastia Ming (1572-1620), 

grandes esforços foram feitos para estabelecer fortificações, a fim de defender a costa contra 

os piratas japoneses44. As fontes oficiais da China, mostram que diversas vezes o governo 

chinês, apesar do perigo dos wakôs, procurou reestabelecer o espírito diplomático e 

comercial com o arquipélago, exigindo diversas vezes que o governo japonês tomasse 

providências quanto aos ataques. As autoridades japonesas, a fim de provar que estavam 

lutando contra tais atividades, capturavam os piratas e os apresentavam ao governo Ming, 

mas mesmo assim não era suficiente para impedir as ações desses agentes que, por sua vez, 

agiam de forma independente na costa chinesa. 

Veja bem, durante os séculos XV, XVI e XVII o Japão passava por duas eras 

históricas, o Muromachi-Sengoku e o Azuchi-Momoyama, periodos estes, que foram 

marcados por intensas batalhas pelo poder. Durante anos, diversos shoguns tentaram o golpe 

de estado deixando o governo instável e suas relações internacionais desgastadas, o que para 

alguns autores como José Yamashiro (1989), Olof G. Lidin (2002) e Charles Boxer (1969), 

pode vir a explicar possiveis brechas quanto ao comportamento dos piratas no Mar da China. 

Com o tempo o Tribunal Ming parecia, cada vez mais, convencido de que os shoguns tinham 

o controle sobre as atividades de pirataria na sua costa45. Desconfiança esta, que piora com 

o caso da invasão à cidade coreana Imjin, o qual relatos apontam a participação de piratas 

lutando em nome do governo japonês. (LINDIN, 2002; YAMASHIRO, 1989)  

																																																													
43 Uso aqui o significado latus da palavra. São mercenários aqueles que são assoldadados, que trabalham ou 
servem por um preço ou soldo ajustado. Normalmente, trabalham apenas por interesse financeiro ou por 
vantagens materiais. O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa data essa expressão de 1600. 
44Em um dos documentos oficiais com os quais trabalho tem o “Debate Ilustrado sobre Defesas Costeira do 
Arquivista da prefeitura de Baodi, Zhang Zhaoyuan, Baodi era uma das cidades portuárias da China e sua 
invasão por inimigos colocaria em perigo a capital Tianjin (Coleção de Livros Raros Chineses. Biblioteca Digital 
Mundial. I Juan.) Assim, o arquivista escreve em uma de suas dissertações que seria essencial intensificar a 
construção de torres de farol, muros e fossos, bem como treinar soldados. Muitos eruditos fizeram o mesmo e 
sob o comando do Imperador Wanli iniciaram projetos de defesa contra os piratas japoneses. 
45 Documentos presentes no Ming Shi-lu apresenta o descontentamento e tom acusatório contra o governo 
japonês quanto as constantes falhas em combater as práticas dos wakôs na costa da China. 
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As tensões os dois reinos aumentaram e em 1593, o Imperador Wanli decretou o 

banimento total dos japoneses de sua costa e proibiu a troca comercial, intensificando, assim, 

o tráfico ilegal entre os estrangeiros e os japoneses46. A Corte japonesa era um dos principais 

clientes da seda chinesa, importando durante o ano grandes quantias do produto, com o qual 

eram feitos os mais caros quimonos que vestiam desde a imperatriz à cortesã 

(YAMASHIRO, 1989.). Porém, com o banimento, vê-se a necessidade de comprar esse 

produto nas mãos de intermediários que tinham acesso aos mercados chineses, e é aí que 

entram os comerciantes lusitanos.  

A “descoberta” do Japão pelos portugueses, gerou uma rede de comércio que, aos 

poucos, foi se expandindo consideravelmente. Uma viagem em navio mercante de ida e volta 

de Goa para o Japão, consumia cerca de três anos, e isso quando a embarcação não sofria 

naufrágios e outras tragédias no caminho. A nau saia de Goa cheia de mercadorias europeias 

e indianas e ia, a cada parada que fazia, trocando por produtos locais. Em Malaca, recebia 

especiarias, madeiras aromáticas, pele de veado e outros. Em Macau, embarcava a seda crua 

e, depois, seguia em direção a Kyûshû. Neste período até meados do século XVI, o comércio 

na região estava entregue a mercadores particulares, mas em 1556 o governo português traria 

para si o controle direto sobre o comércio entre a China e o Japão, nomeando um capitão-

mor para ajudar na administração e na fiscalização do trajeto, o qual seria entregue 

anualmente sob o regime de concessão. (YAMASHIRO, 1989; BOXER, 1969)  

Quando chegavam no porto de Nagasaki poderiam ficar nos períodos que 

correspondem ao fim do outono no hemisfério norte até a primavera. Estas embarcações, 

provenientes da Índia, chegavam a alcançar o valor de 500 mil a 600 mil ducados47, chegando 

ao volume comercial de 18,5 a 22,2 toneladas anuais. A partir daí os portugueses passaram a 

preencher o vazio criado no comércio nipo-chinês, iniciando a lucrativa rota Macau-Nagasaki 

(YAMASHIRO, 1989). Porém, não era fácil navegar no Mar da China, mesmo os mais hábeis 

navegantes ibéricos tiveram prejuízos com naufrágios e outros desastres causados pelas 

monções e pela instabilidade das águas próximas ao Japão. Foram os piratas japoneses que 

ensinaram os portugueses a navegar pela região. Os wakôs possuíam bases entre baías de 

Setonaikai e Kyûshû, no sul do Japão, e agiam com muita desenvoltura pela região, 

enfrentando todo tipo de intempéries. Eles eram considerados pelos lusitanos como os “reis 

																																																													
46 A prática do banimento contra o Japão era constantemente usada durante a Dinastia Ming, devido as tensões 
que existiam entre os dois Estados. Mas devido a invasão japonesa em terras coreanas, um decreto foi 
apresentado em 19/08/1593, o qual especificava que todos os povos sob jurisdição chinesa estavam proibidos 
de comercializar com os japoneses e que todas as embarcações deveriam ser revistadas e todos os produtos 
examinados. (MSL. Vol. II. Shen-zongjuan 261.4b [107-4842]). 
47 O ducado, moeda de prata da Espanha, constituía o padrão monetário internacional da época. 
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dos oceanos” pela sua habilidade em se esconder das forças fiscalizadoras de uma forma que 

ninguém conseguisse achá-los.  

Quando os portugueses foram expulsos do arquipélago devido ao sakoku48, fica a 

dúvida se houve uma inversão na troca comercial, ou seja, se os piratas japoneses passaram 

a ser os intermediários entre a prata japonesa e os produtos chineses e europeus. André 

Murteira (2016), afirma que durante todo o período que o comércio intra-asiático e 

euroasiático existiu, os holandeses estavam presentes praticando o corso. Porém, para o autor 

depois dos séculos XVII, os holandeses passaram a ser o centro do contato entre a Europa 

e o Japão. De fato, que Portugal, perde o monopólio marítimo no Mar da China, mas existem 

indícios, sobretudo na documentação gerada pelo governo Ming, que os portugueses 

continuaram a comercializar com os japoneses mesmo depois de expulsos. Resta saber quem 

eram esses agentes. 

Assim, tento, com essa pesquisa, responder a algumas questões, como: a mediação 

portuguesa existiu? Se ela existia no período do banimento, até que ponto os europeus se 

envolveram com as questões voltadas ao corso no Mar da China? E quando a história se 

inverteu, qual foi a posição dos japoneses e, sobretudo, dos piratas japoneses? Eles, por sua 

vez, também viraram intermediários dos produtos vindos do arquipélago? Na tentativa de 

responder a estes e a outros questionamentos, me dedico a estudar fontes produzidas na 

China e no Japão, a fim de fazer o sentido inverso da história que normalmente estuda esse 

período. Ou seja, ao invés de partir de Portugal para o Oriente, estou partindo do Oriente 

para Portugal, para, assim, observar o outro lado do Império Português na Ásia. 

As fontes japonesas sobre esse assunto são escassas. A mais acessível é a Crônica da 

Espingarda, ou Teppô ki, que é um conjunto de contos, tendo a arma de fogo e os portugueses 

como protagonistas centrais da história. Em contraponto à escassez das fontes japonesas, 

está o grande número de material chinês voltado para as atividades de pirataria no Sudeste 

Asiático. Dessas fontes, pretendo trabalhar com as estratégias militares e os autos de governo 

responsáveis por narrar tudo o que acontecia na Dinastia Ming, e narrativas de batalha, nas 

quais descrevem o comportamento dos dois lados participantes.  

A principal fonte de origem chinesa é o Ming Shi Lu ou História da Dinastia Ming, 

que é uma coletânea dos anais de governo dos imperadores Ming (1368-1644). Juntos, estes 

textos constituem uma visão ampla sobre a história política da China e do Sudeste Asiático 

durante os séculos XIV e XVII. O conjunto é dividido em 8 volumes, com um total de 40 

																																																													
48 Política de isolamento internacional aplicado pelo shogun Taokugawa Ieyasu em 1639. O isolamento obrigava 
que os europeus fossem expulsos do arquipélago, sobretudo os cristãos. Somente aos holandeses foi dado a 
permissão para permanecer na Ilha. O isolamento durou todo o período do Shogunato Tokugawa (1639-1854).	
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mil manuscritos que abrangem assuntos ligados ao dia-a-dia do governo chinês. Destes 

volumes, trabalho, com dois, que são referentes aos governos dos Imperadores Jianjing, 

Longquing e Wanli – respectivamente, o 11ª, 12ª e 13ª imperadores da Dinastia Ming. Os 

capítulos usados são o VII e VIII, num total de 703 páginas que já foram lidas e descritas. 

Estes capítulos correspondem aos séculos XVI e XVII, com os quais trabalho. Neles 

constam fontes sobre as atividades diplomáticas dos Ming com os demais povos do Sudeste 

da Ásia, além de estrangeiros. Aí são encontradas as informações sobre as incursões dos 

piratas japoneses, das atividades comerciais dos portugueses e os embates das autoridades 

chinesas com os crimes cometidos na sua costa. Faço uso, também, dos relatos de padres 

jesuítas, como, que estiveram presentes no Japão ou que vivenciaram em Macau o cotidiano 

no Mar da China, para observar as relações dos portugueses com os japoneses, sobretudo 

com os piratas e seus senhores. Assim como, documentações de cunho oficial e militar 

produzidas pelos governos portugueses em Lisboa, Goa e Macau, a exemplo, das cartas de 

juízo e os registros de alfândega.   

A intenção é estudar as relações dos chamados piratas japoneses, com o comércio 

marítimo na região que se estende de Malaca, na Malásia, até Kagoshima no Japão, entre os 

séculos XVI e XVII, tendo como primeiro momento a sua interação com o comerciante 

português.  
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A FEITIÇARIA NAS DENÚNCIAS DOS COMISSÁRIOS: ESTABELECIMENTO 
DA REDE INQUISITORIAL E AS DENÚNICIAS DE FEITIÇARIA NO SÉCULO 
XVIII 
 

Dimas Catai Santos Júnior49 
Alan Santos Passos50 

 
Coube a Antão Farias, Inácio de Souza Brandão e Antônio Duarte Matos 

inaugurarem o quadro de comissários diretamente nomeados para Bahia e Pernambuco. 

Esses homens, marcados pelas letras, virtudes e pureza de sangue estavam hierarquicamente 

no topo das funções inquisitoriais nas áreas que não gozavam de um Tribunal da Fé 

(SIQUEIRA, 1978). Eram em sua maioria clérigos seculares – ao contrário dos elencados a 

essa posição de forma temporária –, o que possibilitava maior fixação no território para o 

qual fora nomeado (FEITLER, 2007).  A eles cabia ouvir as denúncias e remetê-las ao Santo 

Ofício, averiguar os erros cometidos pelos homens que coabitavam no território em que 

estivessem alocados e promover inquirições contra os delinquentes e os que desejassem fazer 

parte dos quadros de colaboradores da instituição. Suas funções, assim como as demais, 

exigiam que fossem homens probos e soubessem guardar segredo, principal arma da 

instituição que serviam, não devendo abusar dos poderes que lhes eram dados, nem se 

servirem deles de modo a coagir ou intimidar terceiros em troca de benefícios pessoais. 

Fernanda Olival (2012) escreveu um interessante artigo a respeito das maneiras de repreensão 

e tentativas de controle praticado pela Inquisição portuguesa frente aos comissários. 

Peça chave da nova dinâmica da Inquisição na América lusa, esses sujeitos viveriam 

cercados por outros grupos de agentes inquisitoriais, leigos e eclesiásticos que os auxiliavam 

quando solicitados ou julgavam necessário. Eles mesmos faziam parte de uma imbricada teia 

de relações institucionais, partilhando seu tempo entre as funções exercidas no bispado ou 

nas ordens com as obrigações que assumiam com a Inquisição.  A ação destes sujeitos – de 

observar, imiscuir, inquirir e denunciar – provocava um clima de desconfiança e 

“denuncismo” naqueles que se sentiam acuados pelo poder que outrora representavam, 

levando muitos a correr atrás dos comissários em busca de perdão pelos pecados cometidos 

e alívio de uma consciência impregnada com o medo por guardar segredos próprios ou 

desvios de terceiros. 

Essa expansão da nomeação de comissários fazia parte de um projeto mais amplo 

que englobava boa parte das possessões lusitanas de além-mar. Podemos ver na tabela 1, 

formulada por Torres Veiga, como houve um processo de transformação no qual o Santo 

																																																													
49 Professor do Instituto Federal do Ceará 
50 Professor do Instituto Federal do Ceará 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

276	
	

Ofício foi aumentando a rede de funcionários pelo império, mudando a lógica de informação 

sobre os delitos de sua alçada. 
 

Tabela 1- Ampliação dos quadros funcionais do Santo Ofício no Império 

 
FONTE: TORRES, José Veiga. Da repressão à promoção social: a Inquisição como instância legitimadora da 
promoção social da burguesia mercantil. Revista Crítica de Ciências Sociais, v.40, out. 1994, p. 105-135. p. 
130. 
 

Segundo o autor, a ampliação no quadro de notários e comissários por todo império 

luso dar-se-ia pela pressão exercida pelo crescimento do número de pedidos para ingressar 

nas fileiras dos familiares do Santo Ofício. Símbolo de status e pureza de sangue, cargos 

como este passariam a obedecer a uma lógica muito mais utilitarista e individualista – 

justamente graças às honrarias que eram atribuídas aos sujeitos que ocupavam tais funções – 

do que à vontade de servir com afinco e defender as ideias e preceitos do Santo Ofício. Dizia 

Torres (1994: 113), 
 

Ora o estudo das dezenas de milhares de processos de “Habilitações” do 
Santo Ofício demonstra-nos, estatisticamente, que desde o último quartel 
do século XVII, quer os quadros burocráticos da Inquisição no seu todo, 
quer, muito particularmente, os mais diretamente vocacionados para a 
inquirição das “genealogias” e da “qualidade” do sangue linhagístico, isto 
é, os Comissários e Notários, cresceram já não em função da atividade 
“repressiva”, mas em função da criação de Familiares. 
 

A tese de Torres parece ainda mais convincente quando passamos a analisar o quadro 

de familiares que seria montado ao longo dos séculos XVII e XVIII. Tendo Pernambuco e 

as suas capitanias tributárias como foco do seu estudo, James E. Wadsworth mostra que 

muito dos familiares nomeados tinha idades entre 10 e 25 anos, chegando a quase 33% o 

número de crianças alcançadas pela familiatura. Desta forma, o título de Familiar requisitado 

pelos brasílicos seria muito mais em função das honrarias e “certificações sociais” das quais 

dele eram derivativas do que pelo desejo de cumprimento de funções e defesa dos ideais 

incarnados no Santo Ofício. Este jogo era percebido pela instituição que também se servia 

dessa função como forma de arregimentar maior apoio popular numa época marcada pelos 
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questionamentos das suas funções e métodos (WADSWORTH, 2005)51. 

A esta busca de apoio popular somava-se outro fator de significativa relevância, pois, 

ainda que segundo Veiga Torres, o objetivo primordial da expansão da nomeação de 

comissários, qualificadores e notários não tenha sido o de promover maior fiscalização e 

observância sobre os comportamentos, a investida do Santo Ofício sobre a colônia teria 

justamente esse ponto como elemento colateral. Durante a primeira metade do século XVIII 

o número de denunciados e processados sofreria crescimento significativo, tendo destaque 

as investidas por parte dos comissários frente às heresias e demais irreligiosidades cometidas 

por brancos e negros feiticeiros e os males causados à fé por tão perniciosas práticas. O 

modelo de atuação seria modificado e a nova estrutura se amalgamaria à anterior, 

promovendo uma verdadeira rede de colaboração que ligava padres, confessores, familiares 

e comissários em prol da busca de informações e incentivo à delação dos supostos culpados. 

O auxílio fornecido por clérigos seculares e regulares ao Santo Ofício em terras 

coloniais não seria uma novidade inaugurada no século XVIII. Sem gozar da presença de um 

tribunal em terras americanas – nem mesmo um quadro funcional fixo e diluído – o uso do 

poder da máquina eclesiástica foi bem aproveitado pelos inquisidores residentes a distância 

considerável dos desviantes locais. 

Episódios como o de Pero do Campo Tourinho (ABREU, 1922: 2-3; BRITTO, 2000)52 

– denunciado e preso pelo Santo Ofício em meados dos quinhentos –, da santidade de 

Jaguaripe (VAINFAS, 1995) e as diversas acusações contra judaizantes serviriam como sinal 

																																																													
51 “The Lisbon Tribunal did not permit resident officials in Brazil until after 1613, however.Prior to that time, 
and for most of the seventeenth century, local secular and ecclesiastical authorities—most frequently the 
bishops who retained inquisitional jurisdiction—carried out the work of the Inquisition in Brazil. After 1690 
the number of inquisitional officials in the colony rose dramatically as the Inquisition streamlined its application 
process and admitted more and more officials. 
 José Veiga Torres has convincingly argued that this rise in the numbers of officials resulted from a 
transformation within the Inquisition itself. He argued that the institution ceased to focus on social control and 
began to spend its energies in social promotion. This transformation is, perhaps, nowhere better illustrated than 
in the Inquisition’s practice of appointing children and young men to the position of familiar. Where Veiga 
Torres engaged in a global survey of appointments to the position of familiar, I have undertaken a detailed 
study of one geographic region. This study is, in a sense, a test case to see if his conclusions can be applied to 
local conditions.”, p. 26,  e ainda: “In other words, more than one third (225 out of 663 or 33.9%) of the 
familiares in Pernambuco benefited from the prestige, honor, and potential privilege of the position without 
having to do any of the work that it entailed. That also meant that the Inquisition had a significantly reduced 
number of functioning officials on the ground, which strongly suggests that the Inquisition was more concerned 
with increasing its popular support than in augmenting its repressive power. At the same time, families sought 
to perpetuate the status and prestige of the office within their families. 
52 O caso de Tourinho envolveria uma importante rede de interesses que iriam além das searas inquisitoriais.  
Segundo o Mestre Capistrano de Abreu, André do Campo e alguns franciscanos arvoraram-se em juízes e, 
movendo uma série de testemunhas, formularam um sumário contra Capitão donatário. Dizia o autor: “Em 
Lisboa a 13 de setembro de 1543 João Barbosa denunciou Pero do Campo Tourinho, donatário de Porto 
Seguro, por se dizer papa e rei e fazer trabalhar aos domingos. Em 24 de novembro de 1546, quando o tribunal 
estava suspenso por Paulo III, clérigos e seculares capturaram Tourinho, arvoraram-se em juízes, e prezo a 
ferros, remetteram o potentado para além mar, onde em 1550 ainda respondia a interrogatório.”. 
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de alerta aos olhos mais preocupados com a ortodoxia. Como resposta aos possíveis 

desacatos, duas visitações seriam realizadas entre a década de noventa do quinhentos e os 

anos vinte dos seiscentos. Nestas, homens e mulheres, em sua grande maioria cristãos novos 

e degredados, ocupavam as inúmeras páginas colhidas pelos visitadores como réus 

denunciados por permanecerem no erro das suas crenças e práticas supersticiosas. 

As visitações tiveram como resultado concreto a tomada de denúncias contra 

inúmeras pessoas da colônia e uma centelha de críticas contra as ações dos visitadores. 

Afastados das zonas de maior controle do tribunal, sentiam-se à vontade para promover uma 

série de irregularidades que deixaria irrequietos tanto religiosos quanto os “homens bons” 

dos territórios marcados pelas suas atuações, além dos membros do Conselho Geral do Santo 

Ofício por perceber que os visitadores extrapolavam os limites dos poderes que lhes haviam 

sido delegados, agindo, então, por conta própria e movidos pelas suas vontades e ambições 

pessoais. Tanto Heitor Furtado de Mendonça quanto D. Marcos Teixeira seriam chamados 

de volta a Portugal antes mesmo de concluírem suas missões. Expediente deveras oneroso, 

a conduta e os gastos devem ter pesado contra a instauração de novas visitações nas praças 

estudadas. Ambos foram acusados de não cumprirem com suas obrigações na colônia. 

Quanto ao primeiro, suas contas, sentenças e lentidão foram questionadas e a sua visita fora 

interrompida antes mesmo de atingir as demais capitanias a que se propunha (PIMENTEEL, 

2006). Em relação a D. Marcos Teixeira, sua visitação nunca romperia as terras da Bahia. 

Manoel Temudo, em correspondência enviada a Inquisição relataria os desmandos do 

visitador, acusando-o de viver embriagado e manter relações torpes com uma negra da qual 

tivera um filho que vendera quando partira para metrópole. Somadas e essas acusações, ainda 

denunciaria o dito visitador por fraudes, roubos e toda sorte de leviandades que pudessem 

ser cometidas a frente de tão importante função (NOVINSKY, 1972: 115-16). 

As primeiras ações não findariam com o pouco sucesso das visitas promovidas. 

Preocupado com os assuntos do Santo Ofício e com a constante migração de cristãos novos 

para as Américas, Felipe IV começaria uma longa troca de cartas com os inquisidores 

lisboetas. Nestas, tentava transferir poderes de inquisidor ao bispo baiano, possibilidade 

refutada pelo Conselho Geral sob alegação das dificuldades do episcopado de lidar com a 

dupla função. A questão não se findaria ainda. Uma contraproposta seria feita com objetivo 

de arrematar a simpatia dos inquisidores de Lisboa para o propósito. O bispo ganharia o 

auxílio de novos funcionários e membros da relação, ficando a promessa de que quando 

houvesse fazenda suficiente um tribunal completo seria construído. Essa segunda alternativa 

atendia parcialmente aos interesses do Santo Ofício, porém, as dificuldades de um tribunal 
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montado por parcelas e a falta de controle sobre a nomeação do antístite eram pontos chave 

na recusa da proposta régia. As ambições sobre a montagem de um tribunal da fé em solo 

baiano perderam força ao longo do XVII, principalmente, por conta dos conflitos com os 

holandeses e a guerra de restauração com a Espanha (FEITLER, 2007; MARCOCCI & 

PAIVA, 2013). 

Outra política promovida pela Coroa no período da União Ibérica seria a nomeação 

de homens experimentados em assuntos da Inquisição para a mitra baiana. Fortes 

colaboradores do Santo Ofício, estes promoveriam inquirições, devassas e visitas pastoras 

nos territórios comandados que, mesmo com fins e alvos diferenciados (PAIVA, 1989), 

garantiriam à Inquisição a captura de delinquentes pertencentes à sua alçada.  O Bispo D. 

Pedro da Silva pode ser destacado como interessante exemplo nesta questão. Sob sua 

administração a sede do bispado se tornaria centro de delações contra heresias. Promoveria 

inúmeras inquisições sobre Bahia e Sergipe do Conde, prenderia homens e mulheres e 

enviaria para Lisboa uma série de denúncias contra a população destas terras (NOVINSKY, 

1972: 114-15). 

 Mesmo com todo o apoio fornecido pelas mitras e seus funcionários mais afinados 

com os objetivos inquisitoriais, dos membros das ordens regulares (SOUZA, 2009), de 

bispos identificados com as ideias gerais da instituição (FEITLER, 2007: 76-83) e demais 

funcionários da Inquisição que migraram para o Brasil, a colônia carecia de um corpo 

funcional de colaboradores para boa gerência das necessidades do tribunal no Atlântico. Para 

tal fim, uma miríade de homens de fé e boas obras – e também outros de “poucas virtudes”53 

-  se disporiam a servir54 o Santo Ofício (CALAINHO, 2006: 41-97; WADSWORTH, 2005: 

38; KUHN, 2010). O respeito ofertado aos portadores de tamanho galardão e a certificação 

																																																													
53 Segundo Daniela Calainho, a ideia de poucas virtudes deve ser entendida como fatores de impedimento 
criados pelo Santo Ofício que limitava a ascensão de alguns indivíduos ao cargo de familiar, pois, deviam todos 
“ter capacidade conhecida e fazendas de que pudessem viver abastadamente […] Teriam de ser como pais e 
avós, cristãos-velhos, “limpos de sangue”, sem nenhuma “infâmia pública”, nem ter sido presos ou 
penitenciados pela inquisição”. 
54 Devemos olhar sempre com relativa desconfiança a ideia de bem servir posta neste contexto. As certificações 
sociais e o consequente atestamento de pureza de sangue serviriam como importante atrativo aos que 
almejavam a familiatura por atestarem uma origem cristã velha e serem acessíveis àqueles sujeitos que 
carregavam na descendência outros elementos de estigmatização social numa sociedade de Antigo Regime, o 
defeito mecânico. Como bem aponta Calainho, [...] “A obtenção da Carta de Familiatura era por si só prova de 
ascendência limpa e sinônimo de honra e status social. Numa sociedade em que tais valores imperavam, a busca 
pelo enquadramento no topo da pirâmide era intensa. Dinheiro, os comerciantes e mercadores coloniais já 
possuíam; faltava-lhes o enobrecimento, adquirido após alguns anos de averiguações sobre sua “limpeza de 
sangue”. E o cargo de Familiar, altamente enobrecedor, minorava bastante o estigma inerente à atividade 
comercial.”. Em outros casos, a vontade de exercer de forma adequada a familiatura não eram ou nem mesmo 
podiam ser postas de maneira verdadeira e/ou consciente por alguns indivíduos. Como bem nos mostra 
Wadsworth, por exemplo, boa parte dos indivíduos que se candidatavam ao cargo na capitania de Pernambuco, 
por conta da curta idade, não teria sequer noção sobre a real extensão das suas responsabilidades como familiar 
do Santo Ofício. 
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da pureza de sangue e posição social seriam um dos elementos responsáveis por seduzir 

tantas pessoas, principalmente leigos. Já para os religiosos, a conquista de um cargo numa 

instituição como o Santo Ofício serviria, em muitos casos, como estratégia de fortalecimento 

pessoal ou partidário dentro do cenário de disputas pelo poder nos bispados. Facções rivais 

em disputa por um maior espaço nos cabidos, por exemplo, poderiam se fortalecer através 

da ascensão de um dos seus membros ao cargo de comissário ou mesmo se sentirem 

ameaçadas pela sorte dos seus rivais (RODRIGUES, 2012: 139)55. 

 No século XVIII, período que mais nos interessa neste estudo, a construção da teia 

de informantes devidamente nomeados e hierarquizados colocaria os colonos sob os olhares 

de familiares e comissários dispostos – e outros nem tanto assim – a denunciar qualquer erro 

que julgassem pertencer ao conhecimento dos inquisidores. Porém, não devemos perder de 

vista as ambições individuais destes homens que se punham a serviço do tribunal da fé, razão 

que explicaria o forte número de candidaturas e nomeações a cargos pelo Atlântico numa 

época de franca decadência da instituição (RODRIGUES, 2013: 184- 86). 

Quanto aos nomeados, destacamos, nas tabelas dois e três, dados referentes aos 

cargos que seriam ocupados por religiosos nas capitanias estudadas: 
TABELA 2- Comissários, qualificadores e notários nomeados para Bahia: 1690-1810 

Períodos Comissários* Qualificadores Notários** 
1690-1710 7 - 2 
1711-1730 5 1 1 
1731-1750 13 3 3 
1751-1770 10 2 3 
1771-1790 17 8 10 
1791-1810 5 2  
FONTE: SOUZA, Grayce Mayre Bonfim. Para remediar as almas: Comissários, Qualificadores e 
Notários do Santo Ofício da Inquisição portuguesa na Bahia (1692-1804). Tese de doutoramento 
defendida na UFBA, 2009. 
*Acrescentamos a tabela apenas os comissários dos quais sabemos da data de nomeação. 
**Acrescentamos a tabela apenas notários dos quais sabemos a data de nomeação 

 
TABELA 3- Comissários nomeados para Pernambuco: 1692-1745* 

DATA NOME MORADA 
23.4.1692 Antônio Duarte Matos Olinda 
22.12.1694 Antônio Correa da Paz Alagoa do Sul 
25.9.1696 Manoel da Costa Ribeiro Olinda 
21.3.1702 Veríssimo Ribeiro Pereira Paraíba 
28.2.1707 Baltasar de Faria e Miranda Olinda 
18.9.1719 Domingues de Araújo Lima Alagoa do Sul 
25.1.1726 Vicente Correa Gomes Olinda 

																																																													
55 A tese de Aldair Rodrigues lança luz sobre estas questões. “Destacamos, em seguida, o efeito competiçãoǁ. 
A obtenção da comissaria por um clérigo poderia despertar nos demais um sentimento de disputa, atraindo 
mais indivíduos para o Santo Ofício. Em instituições como o cabido, comumente dividido em facções, o fato 
de um membro obter a insígnia poderia ser uma ameaça para os integrantes da ala que lhe fazia oposição. Os 
conflitos nos cabidos tinham, por norma, duas origens principais: a lealdade ou não ao bispo, como no caso de 
Mariana, e pelas cisões entre naturais da terra e adventícios reinóis. Inclusive, tais fraturas são captadas pelos 
processos de habilitação nas partes das provanças realizadas na Colônia. 
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22.9.1742 fr. Manoel Vitória Pernambuco 
5.9.1743 Felipe Rodrigues Campelo Recife 
12.3.1744 Antônio Mendes Santiago Santo Antônio da Manga 
27.4.1745 Antônio Álvares Guerra Recife 
Fonte: FEITLER, Bruno. Nas Malhas da consciência: Igreja e inquisição no Brasil. São Paulo: Alameda; 
Phœbus, 2007, p. 93. (* Foi retirada da tabela original a função clerical exercida pelos nomeados) 
 

Com as novas redes construídas, o Tribunal de Fé teria sob seu comando um grupo 

de colaboradores mais próximo de si e mais fácil de controlar. Além disso, outros quadros 

passaram a ser disputados por homens que desejavam deixar clara sua posição na sociedade. 

A familiatura era alvo dos que ascendiam economicamente, daqueles que desejavam 

evidenciar sua pureza de sangue e afastamento – muitas vezes recém-conquistado – dos 

ofícios mecânicos.  A nomeação para um cargo dentro da hierarquia inquisitorial ganhava 

novo sentido nas possessões lusas. O desejo de servir a Inquisição contrabalançava com a 

vontade de marcar posições sociais e salvaguardar os espaços políticos conquistados. 

Os familiares serviriam nas ações de prisão, subordinados aos comissários e na falta 

destes a pessoa que carregasse consigo diligência da inquisição, devendo obedecer a tudo que 

lhes fosse mandado (CALAINHO, 2006: 40-45). Com olhos atentos aos delitos, serviam 

como informantes, denunciando tudo que sabiam e ouviam dizer. Muitos foram os que 

desejaram obter esta função para si e seus descendentes, porém, nem todos conseguiam 

atender aos requisitos básicos para nomeação (CALAINHO, 2006: 41)56. Quando 

habilitados, após longa averiguação da sua ascendência, podiam gozar, em alguns casos, dos 

benefícios pecuniários através das dispensas de impostos, além de carregar consigo a 

indumentária exclusiva dos que partilhavam deste cargo, podendo portar armas ofensivas e 

defensivas e as insígnias que marcavam sua posição como agente da fé (MELO, 1989: 89-

163)57. 

Entretanto, além dos louros e benesses conquistadas através da carta de familiar, 

caberia a esses sujeitos uma obrigação moral de fiscalizar erros e defender a fé católica. 

Exemplo de ação de uma destas personagens pode ser destacado através da carta enviada 

																																																													
56 Segundo Calainho, teriam que ser, como seus pais e avós, cristãos-velhos, “limpos de sangue”, sem nenhuma 
“infâmia pública”, nem ter sido presos ou penitenciados pela Inquisição. Se quisessem casar, a futura esposa 
também deveria comprovar sua pureza de sangue, bem como a de sua família”. 
57 Bom exemplo de como os defeitos mecânico e de sangue poderiam ser um tormento na vida daqueles 
tocados por tal mal podem ser vistos no texto de Evaldo Cabral de Melo. Num mundo Ibérico marcado pelo 
preconceito contra o trabalho e aos povos considerados de “raças infectas” a ascensão a cargos públicos, a 
ordens religiosas e militares e as demais benesses do Estado encontrar-se-iam afastadas dos que carregavam 
consigo suspeitas de impureza, que só poderiam ser “perdoadas” exclusivamente pelo papado. Um jeito mais 
simples e arriscado de se apagar à ascendência indesejada poderia ser praticado através do suborno, das 
omissões e do “maquiamento” genealógico. Fazer parte destas instituições representava para o agraciado e sua 
família a prova de que pertenciam a elite econômica e social do ambiente no qual estavam inseridos, eram 
honrados e limpos da mácula de carregarem em seu sangue outros elementos que não fossem os pertencentes 
aos cristãos velhos. 
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por Antônio de Araújo e Silva a um comissário do Santo Ofício. Para não faltar a “obrigação 

que tinha como familiar e cristão e por temor da pena”58 enviava uma carta denunciando os 

desvios de alguns negros tidos como feiticeiros e dos senhores que os possuíam e alugavam 

para este fim. 

Alguns anos separariam a preocupada denúncia ofertada por Antônio de Araújo da 

suposta omissão e descrença demonstrada por Manoel Rodrigues de Sena e de sua mulher a 

respeito da ação de dois escravos que lhes pertenciam59. Após anos de tormento gerado pelas 

debilidades físicas de causas desconhecidas, graças ao socorro da Igreja através dos 

exorcismos Rodrigues conseguiria, enfim, restabelecer-se parcialmente. Com a saúde em dia, 

passaria a associar a sua doença a dois escravos de origem africana, Domingos e Gonçalo, 

Mina e Angola, respectivamente. Porém, os tempos eram outros e a descrença na eficácia da 

ação de feiticeiros que já circulava entre os meios letrados portugueses alcançava também a 

cidade do Recife. Mesmo nutrindo no seu âmago a suspeita de que lhes havia lançado 

malefícios através da feitiçaria, dissuadido por sua esposa, deixara o caso em relativa 

suspensão. Não tardaria para que as dores e a letargia voltassem a atacar Rodrigues, que só 

denunciaria o caso a um comissário após todos na casa terem provado um pouco do seu 

sofrimento ao ingerirem comida enfeitiçada. 

A variação na atitude dos familiares vista acima pode ser entendida como um reflexo 

das diferentes relações entre o cargo e os indivíduos e da própria descrença com relação à 

feitiçaria que surgiria ao longo do XVIII. O medo da punição e a retaliação contra a arte de 

alguns feiticeiros seriam alguns dos motivos que levariam familiares a denunciar acusados e 

esperar da instituição que representavam maior vigor na punição destes. Entretanto, muitos 

dos que conseguiam o cargo não davam ou não usavam das suas prerrogativas enquanto 

funcionários leigos do tribunal com a devida atenção. A eles muito mais interessaria a 

certificação de pureza de sangue e o peso simbólico conferido à carta de aceite na instituição. 

No quadro de observância e controle da fé outros indivíduos se faziam mais importantes. 

 Usando o púlpito e o confessionário como canais de divulgação das funções e delitos 

pertencentes ao Santo Ofício, o clero regular e diocesano aparecia como importante 

instrumento de captação de delitos e fomentação de denúncias. Convenciam muitos a relatar 

o que sabiam aos comissários em troca do alívio das suas consciências e medo de serem eles 

próprios vítimas das suas sanções. Assim podemos ver em inúmeras correspondências e 

processos a presença de sujeitos que denunciavam parentes, amigos, cônjuges e quaisquer 

																																																													
58 ANTT, Inquisição de Lisboa, Cadernos do Promotor, nº 76, 86-87v. 
59 ANTT, IL, Processo contra Domingos e Gonçalo proc. 3025. 
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outras pessoas por conselho ou ordem dos clérigos que haviam consultado. Dentre tantos 

outros casos damos como exemplo o do capitão Domingos Ferraz, morador na freguesia de 

Nossa Senhora das Brotas, capitania de Sergipe del Rei, que denunciaria os pecados da sua 

mulher por ordem dos seus confessores. 

 Dizia o denunciante que a sua esposa fazia a oração da Ave Maria de maneira pouco 

ortodoxa e que – para além das suas preocupações com a norma culta das “Ave Marias” e 

“Pai nossos” –  o seu casamento só havia sido sacramentado graças a feitiços lançados sobre 

ele.  Ainda quando mais jovem e solteiro, Maria Pereira colocara contra seu futuro marido 

tamanhos malefícios que o tornaram incapaz de “divertir-se” com outras mulheres, podendo 

apenas aplacar os desejos da carne com ela, sendo desta forma, mesmo contra sua vontade, 

obrigado a contrair matrimônio. Mesmo após o casamento os feitiços não deixariam de ser 

lançados. Numa noite a qual se encontrava deitado em sua cama fingindo dormir, pode sentir 

em sua cabeça o dedo em riste de sua esposa a dizer coisas as quais não podia entender. 

Pouco tempo depois, tendo ouvido barulho similar ao de um “furação sobre as folhas secas”, 

perderia a consciência pelo intervalo de uma “Ave Maria longa”60. Várias testemunhas seriam 

chamadas a confirmar e desmentir a suposta prática de feitiçaria da dita Maria, entretanto, a 

mesma nunca seria processada por este delito. Os inquisidores julgariam as provas pouco 

sustentáveis. 

 Além de motivar denúncias e confissões, os próprios clérigos as promoviam. As 

distâncias e a concentração dos funcionários da Inquisição no litoral davam margem à troca 

de informações através de cartas enviadas aos comissários ou diretamente a Lisboa a fim de 

expor os maus costumes e vícios das populações pouco atendidas pelo novo quadro 

funcional do Santo Ofício que se montara (WADSWORTH. 2004: 21)61. De Santo Antônio 

da Vila Nova do São Francisco, no ano de 1699, escreveria à Inquisição o Padre Amaro 

																																																													
60 ANTT, Inquisição de Lisboa,Cadernos do Promotor, nº 68, Livro262, 176-183. 
61 Como já salientamos ao longo destas poucas páginas, a Inquisição – mesmo após a construção de uma rede 
de funcionários – dependia do auxílio de pessoas e instituições que não estavam diretamente vinculadas a ela. 
Mesmo sendo a Bahia e Pernambuco duas das zonas mais densamente povoadas por funcionários do Santo 
Ofício, a concentração deles no litoral e a vastidão de terras que compunham o seu território tornavam quase 
que obrigatória a utilização de instrumentos e pessoal vinculados ao bispado e ao governo secular no processo 
de averiguação de culpas, prisão e fortalecimento da autoridade inquisitorial no interior. Diz Wadsworth sobre 
Pernambuco: “The Captaincy-General of Pernambuco is well suited to a study of the Inquisition’s use of non-
inquisitional personnel and institutions because it did not develop an effective network of officials until after 
1690. It also had to rely on non-inquisitional authorities throughout the entire eighteenth century in the vast 
Pernambucan interior, far from the bustling urban centers. In addition, Pernambuco possessed one of the 
densest concentrations of inquisitional officials in colonial Brazil in the last half of the eighteenth century. 
       A study of the Inquisition’s use of non-inquisitional institutions and personnel in Pernambuco 
demonstrates that this reliance had the paradoxical effect of both strengthening and weakening the inquisition’s 
ability to carry out its designs. Indeed, at times, non-inquisitional institutions and personnel proved both useful 
assets and distinct liabilities. Nonetheless, the Inquisition in Pernambuco had to rely on other institutions and 
individuals to successfully carry out its programs. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

284	
	

Soares Borges62. Segundo o autor da denúncia, por medo de “incorrer em alguma 

excomunhão reservada ao Santo Ofício”, informada ao tribunal sobre os desrespeitos à fé 

provocados pelo escandaloso padre Thomé de Melo da Silva. Este, além de ofender todos 

os seus paroquianos “honrados” ao chamá-los de “carnudos mulatos e crioulos”, lançar 

sobre as mulheres o rótulo de serem todas “pretas”, independentemente de serem “casadas 

ou solteiras” (SOUZA, 2010)63, ministrava missa sem a devida reconciliação dos seus 

pecados, sendo pública a relação de amancebamento mantida durante anos e geradora de 

alguns rebentos. Outro caso que chocaria o dito clérigo diria respeito a dois negros tidos por 

feiticeiros que habitavam a região. Pouco falaria sobre Macaco, escravo do Capitão Manoel 

Pacheco. Suas preocupações recairiam, de fato, contra outro cativo do qual ignorava o nome, 

acusado de promover alguns assassinatos. 

Seria essa atuação do púlpito e do confessionário que se amalgamaria à nova estrutura 

construída pela Inquisição no Brasil. Os comissários, notários e familiares representariam 

uma hierarquização maior nas relações travadas entre tribunal e denunciantes sem, porém, 

cercear definitivamente a comunicação direta com a instituição. No mais das vezes 

comissários começariam a ocupar os espaços de captação de denúncias direcionadas por 

homens comuns, clérigos, familiares e demais sujeitos instruídos a aliviar suas consciências 

através da confissão de pecados próprios ou de terceiros. Contavam para tanto com o auxílio 

de colegas religiosos, pessoas de confiança ou da rede familiar e/ou afetiva e dos fiéis mais 

próximos às barras da batina ou temerosos por guardar consigo determinadas informações. 

Eram essas pessoas, comuns ou de posição social mais destacada, que promoveriam um 

intenso processo de tradução de símbolos e significados das práticas mágicas promovidas 

por terceiros e levavam aos comissários suas impressões e recortes do que conseguiam 

entender e dar sentido através do local social e cultural do qual falavam. Aos comissários – 

																																																													
62 ANTT, TSO, IL, Cadernos do Promotor,  nº71, livro 265, 430-430-v. 
63	Ao associar as mulheres de sua freguesia a pretas, impunha a elas a permanência em um local social 
pertencente ao “outro”. Mesmo sem levar em consideração se eram “casadas ou solteiras, isto é, se haviam 
estabelecido laços matrimoniais que a tornavam – e obrigavam – serem honestas ou optaram por não casar e 
supostamente a viver no pecado. A preta, habitante e circulante das ruas, não caberia a ideia nem a estima de 
honrada empregada as outras mulheres honradas, casadas ou castas. Segundo Daniele Souza, na América 
portuguesa, portanto, a honra da mulher branca era um bem precioso a ser resguardado a todo custo. Em 
contraposição, a mulher negra escravizada era tida como despida de virtudes. Como propriedade do senhor, a 
escrava — além do trabalho produtivo e/ou doméstico — era utilizada, juntamente com as meretrizes (isso 
quando não as eram), para acalmar os ânimos masculinos e proteger a castidade das mulheres brancas. Apesar 
de a Igreja condenar, alguns senhores e senhoras empregavam suas cativas na prostituição. De tal modo que, 
na visão do viajante Le Gentil de la Barbinais, “todas as escravas têm os seus amantes, e suas senhoras repartem 
com elas os lucros de seu infame comércio. Vale também ressaltar que valores como honra eram muitas vezes 
reinventados pelos que eram postas a margem deste conceito, como salienta Maciel Silva.	
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principalmente na construção das denúncias e nas inquirições – cabia ação similar de 

tradução e reelaboração do que apreenderiam através da ótica e das possibilidades oferecidas 

pelo pensamento religioso, trazendo ao seu mundo elementos que pouco vivenciaram ou 

nunca sentiram. Traduziam o universo popular e multiétnico das necessidades e ambições 

direcionadas às práticas consideradas como feiticeiras e supersticiosas ao mundo dos 

inquisidores e promotores que recebiam as denúncias e autorizavam ou não as investigações 

posteriores. Em alguns casos, os discursos produzidos entre essas duas pontas pouco tinham 

em comum e o pacto diabólico e feitiço visto por comissários e denunciantes poderia ser 

percebido como embuste e oportunismo por parte dos inquisidores.  
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 “HUMA VIDA, QUE ERA O REMÉDIO DE TODOS OS POBRES”: D. LUÍS 
ÁLVARES DE FIGUEIREDO E A ARQUIDIOCESE DA BAHIA (1724-1735) 
 

Laís Barreto Costa64 
 

Os estudos nos últimos anos sobre a Igreja no período colonial adquiriu uma 

significativa relevância, especialmente no que se refere à Igreja na América Portuguesa. 

Cresceu o número de estudos sobre a atuação do clero diocesano na construção do universo 

religioso no mundo luso, me refiro particularmente ao papel dos bispos. Portanto, para 

entender como sucedeu a expansão e dinâmica do clero secular no ultramar português e o 

processo de provimento episcopal das dioceses ultramarinas é necessário analisar a trajetória 

de alguns personagens, com o intuito de evidenciar a importância que tiveram no período 

colonial. Por isso a escolha do arcebispo D. Luís Álvares de Figueiredo como objeto de nossa 

pesquisa. O caso de D. Luís Álvares de Figueiredo é, para nós, interessante, no sentido de 

trazer a tona aspectos e preocupações de sua ação arquiepiscopal na Bahia, durante o reinado 

de D. João V, que teve forte influência de Frei Gaspar da Encarnação, principal nome do 

movimento denominado de Jacobeia, e discutir sobre as possíveis razões que o fizeram 

ascender à mitra do arcebispado da Bahia no ano de 1724. Um dos nossos objetivos é 

investigar se houve por parte de D. Luís uma tentativa de aplicar em sua ação arquiepiscopal, 

na Bahia, os princípios reformadores sustentados pela jacobeia. 

           Consta que Luís Álvares de Figueiredo, clérigo do hábito de São Pedro, nasceu na 

freguesia de Matheus em Vila Real, então arquidiocese de Braga, em Portugal, e foi batizado 

em 8 de outubro de 1670. Junto de seus pais Manuel Álvares de Carvalho e de Dona 

Francisca Antunes. Foi ordenado sacerdote em 26 de dezembro 1697. Ingressou na 

Universidade de Coimbra e matriculou-se em Instituta em 23 de outubro de 1690 e lá cursou 

seis anos na Faculdade de Leis, entre os anos de 1691 a 1696, lugar que obteve grau de 

bacharel em Leis e dois anos após, em janeiro de 1697, ele obtém formatura.65 Sua carreira 

eclesiástica foi marcada pela ocupação de muitos cargos importantes, especialmente no 

arcebispado de Braga: ocupou os cargos de pároco de Moncorvo, em S. Miguel Entre Rios 

em 1705 e de desembargador da relação eclesiástica de Braga. Em 1716 foi nomeado vigário 

geral do arcebispado de Braga. Em 30 de novembro do mesmo ano, foi sagrado bispo de 

Uranópolis66 pelo Papa Clemente XIII, tendo recebido o pálio episcopal no Mosteiro de 

																																																													
64 Graduanda do curso de História (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal da Bahia, 
desenvolvendo pesquisa sob a orientação do Prof. Dr. Evergton Sales Souza.	
65Ver AUC – Livros de matricula, volume 24 (1690-1697) 
66  Nenhum bispo pode ser sagrado sem que lhe seja atribuída uma diocese. Por esta razão Roma atribuía títulos 
relativos a antigas dioceses que já não mais existiam. Sobre a localização de Uranopólis “Há noticia se três 
povoçoens deste nome. Huma que he Villa de Macedonia ao pé do Monte Athos, outra na Menor em 
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nossa Senhora da Graça pelo então bispo do Porto D. Thomas de Almeida. Em Portugal D. 

Luís foi apelidado de “Antonomasia o Sacerdote das Almas”67, segundo João Honorato isso 

o ajudou conquistar o cargo de bispo coadjutor do arcebispado primaz de Braga, em tempos 

do arcebispado de Dom Rodrigo de Moura Telles, logo que chegou à mesma cidade D. 

Rodrigo o fez reitor do seminário de São Pedro da sua cidade de Braga, e presidente da 

relação Eclesiástica, e quando precisava se ausentar o deixava como Governador da cidade e 

do Arcebispado. Foi ainda favorecido com uma conezia de Braga, um beneficio em São 

Pedro da Torre e outro em outra Igreja, ambos simples. (D’ALENCAR, 1864; RUBERT, 

1988). Devido ao desempenho que apresentou durante os diversos cargos que ocupou, 

especialmente no arcebispado de Braga, destacando-se por sua pratica pastoral e 

administrativa, construiu um currículo que permitiu assumir maiores responsabilidades e 

mais desafiadoras. Sendo assim, no ano de 1724, foi nomeado por D. João V metropolitano 

do Brasil, e confirmado pelo pontífice Bento XIII como sexto arcebispo da Bahia.  

           Na tentativa de responder algumas das dúvidas sobre a eleição de D. Luís Álvares de 

Figueiredo para o arcebispado da Bahia, é pertinente em nosso trabalho investigar de qual 

forma o nome D. Luís chegou até o monarca D. João V, para que ele fosse eleito para o 

arcebispado Baiano. A escolha dos bispos para as dioceses é feita pelo monarca, apesar de 

ser necessária a confirmação do papa posteriormente à escolha. É importante entender que 

a escolha dos bispos pelo monarca não era apenas pautadas nas virtudes pessoais desses 

indivíduos. Segundo José Pedro Paiva em seu estudo acerca do processo de provimento 

episcopal em Portugal durante o período moderno, ele chama atenção sobre o processo de 

escolha dos bispos pelo monarca para as dioceses no reino e no ultramar, afirma que o mérito 

por si só não bastava para motivar uma escolha, havia outros fatores determinantes, como a 

família, o serviço, formação, redes clientelares e oportunidade política, Os bispos tornaram-

se criaturas do rei, o mesmo usava-os a seu serviço, transformando-os ao mesmo tempo em 

servidores da Igreja e agentes políticos da monarquia. (PAIVA, 2006, p.213-277) 

           É sabido que, a partir da primeira metade da década de 1720, o monarca D. João V 

mudou o estilo anterior das eleições prelatícias, passando a ouvir, em particular, os conselhos 

de Fr. Gaspar da Encarnação e de João da Mota e Silva (cardeal da mota) a cada eleição de 

novo bispo para as dioceses do reino e do ultramar. Fr. Gaspar da Encarnação transformara-

se na principal liderança do movimento reformador conhecido por Jacobeia, e gozando de 

																																																													
Pamphylia, e outra em Galacia.” PORTUGAL. Collecçam dos documentos, e memorias da academia real da 
Historia Portugueza, ordenada pelo Marquez de Alegrete MANOEL TELLES DA SYLVA secretario da 
mesma academia. Lisboa Occidental, na oficina de Pascoal da Sylva, 1725. P. 339 
67 Apelido ao qual o O.R.P.M João Honorato cita na Oração Funebre nas exequias do Ilustrissimo arcebispo 
D. Luís Álvares de Figueiredo. 
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um grande prestigio junto ao monarca, acabou sendo o grande articulador da jacobeização 

do episcopado lusitano, dessa forma utilizou o seu prestigio pra fazer valer seus conselhos 

no com concerne as escolhas dos bispos pelo rei para as dioceses. 

             Para compreender como o nome de D. Luís chegou ao monarca é importante 

analisar a sua trajetória e suas relações no meio eclesiástico. D. Luís antes de ascender ao 

arcebispado baiano um longo período no arcebispado de Braga, onde adquiriu muita 

experiência como bispo coadjutor junto ao arcebispo D. Rodrigo de Moura Telles. Alguns 

bispos exerceram influência junto ao monarca, esse pode ser o caso de D. Rodrigo, não 

obstante o fato de que a eleição de D. Luís Álvares de Figueiredo ao arcebispado baiano 

possa dever-se ao apoio do arcebispo de Braga, o que denota um indício que o mesmo tinha 

certa influência e prestigio junto ao monarca. Os bispos que podiam ocupar o trono episcopal 

em Braga, eram membros que pertenciam à família real ou tinham por berço linhagens 

ilustres. (PAIVA, 2002). Mostrando que D. Rodrigo era privilegiado por se tornar arcebispo 

de Braga. É possível também que o arcebispo de Braga, D. Rodrigo, fosse diretor espiritual 

de D. Luís e de outros bispos do mesmo período.68 

            D. Rodrigo de Moura Telles foi bispo da Guarda, sendo nomeado arcebispo de 

Braga, tomando posse por procuração em 5 de junho de 1704, já em Braga recebeu no dia 

22 de dezembro do mesmo ano na catedral o pálio das mãos do seu bispo coadjutor D. 

António Botado. No tempo em que ficou no cargo de arcebispo de Braga empreendeu 

reformas dos costumes, tanto do clero quanto dos fiéis. Faleceu em 4 de setembro de 1728. 

(ALMEIDA, 1968, p.604) A historiadora Maria Helena Queirós em seu estudo sobre o bispo 

D. Fr. Luís de Santa Tereza dispõe de algumas informações interessantes sobre o arcebispo 

de Braga contando que  
 
[...] Moura Teles, “zeloso reformador do clero e da vida dos fiéis”, movia-
se por uma pauta de exigência em tudo afim à jacobeia. Note-se, aliás, que 
é a D. Rodrigo de Moura Teles que, em 1717, Fr. Francisco da 
Anunciação, figura de proa do movimento, dedica a sua Consulta mystico-
moral. (QUEIRÓS, 2009, p.166). 
 

           O fato do Fr. Francisco da Anunciação dedicar sua Consulta mystico-moral a D. 

Rodrigo de Moura Teles, confirma a ligação entre o arcebispo de Braga com Francisco da 

Anunciação uma das figuras mais importantes da jacobeia. É possível que o mesmo fosse 

um jacobeu ou se identificasse pelo rigorismo e austeridade jacobeica, e praticasse os 

exercícios de vida espiritual. Em elogio fúnebre nas exéquias de D. Rodrigo de Moura Telles 

																																																													
68 Como também o bispo do Rio de Janeiro, D. Fr. Antonio de Guadalupe e o bispo de Pernambuco, D. Fr. 
Luis de Santa Tereza. 
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celebrado na Bahia, D. Luís Álvares de Figueiredo demonstra como o prelado bracarense foi 

uma fonte de inspiração para si e exalta suas virtudes, como a caridade e a parcimônia das 

vitualhas, ele diz que: 
 
Como o tanto temor de Deus tem muita afinidade com a religião, culto 
divino, e tudo o que se compreende na virtude, da piedade, foi estupendo 
o nosso servo de Deus no desempenho deste complexo de virtudes; tinha 
oração, e meditação muy frequente, e continua; todos os dias dizia, e ouvia 
a Santa Missa; ninguém como ele se desempenhou no juizado do 
santíssimo sacramento; alcançou da Sé Apostolica Jubileo para todos os 
dias da Quaresma nas Igrejas, daquela Cidade até a ultima quarta feira; e 
pessoalmente visitava cada huma das Igrejas, em que fez na Sé [...]. 
(PONTES, 1730, p.16) 
 

           Assim como D. Luís outros bispos estiveram em Braga e foram próximos de D. 

Rodrigo, é o caso do bispo do Rio de Janeiro D. Antonio de Guadalupe (1725-1740), e o 

bispo de Pernambuco D. Fr. Luís de Santa Tereza (1738-1754). D. Fr. Antonio de 

Guadalupe, de acordo com Evergton Souza, partiu para Braga logo após sua nomeação para 

aprender o arcebispo de Braga os “dictames do pastoral officio”, isso pode ser interpretado 

como indicativo de seu prestigio com o monarca. O também bispo de Olinda – Pernambuco, 

D. Fr. Luís de Santa Teresa esteve em Braga e teve proximidades com D. Rodrigo, inclusive 

sendo ele apadrinhado pelo irmão mais velho dele, o D. Lourenço de Mendonça e Moura, 

conselheiro de Estado de D. Pedro II e 3º conde de Vale de Reis, e também teve como 

madrinha D. Maria Leonor de Moscoso, irmã de frei Gaspar da Encarnação. (QUEIRÓS, 

2015, p.166) A pesquisadora Maria Helena Queirós evidencia em seu estudo que D. Luís de 

Santa Teresa compartilhava com D. Rodrigo de Moura Telles, a identificação pelo rigorismo 

e austeridade que tinham os jacobeus, soma-se a isso a conexão entre suas famílias. 

Porventura fosse intenção de Moura Telles cerca-se de figuras que pudesse colaborar em 

suas reformas no clero e na vida dos fiéis. (QUEIRÓS, 2015, p.167).  

           Sobre a jacobeia é importante saber que o movimento surgiu em finais do século 

XVII diversos grupos de religiosos juntassem em seus momentos livres, para fazerem 

leituras e colóquios espirituais no Colégio universitário de nossa senhora da Graça de 

Coimbra, em Portugal, desta forma iniciando o movimento que ficou conhecido por 

jacobeia. Esta corrente religiosa manifestava o seu descontentamento com relação a um 

catolicismo e a sociedade portuguesa que padecia de uma crise religiosa e moral. Com isso, 

surgi não só à vontade como a necessidade de uma reforma, na qual os jacobeus, como 

também outros homens de Igreja que não aderiram à jacobeia, compartilhavam desse 

desejo, e certas tendências rigoristas se fazem muito evidentes. (SILVA, 1964). Os jacobeus 

dividiam a sociedade em dois grupos: Os perfeitos ou espirituais, e os mundanos ou 
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dissolutos. Eles tinham uma preocupação em relação à reforma das instituições religiosas, 

pois era através dela que gerariam homens e mulheres de virtude. Os principais elementos 

espirituais e dominantes quando se refere aos exercícios da vida espiritual dos jacobeus 

pode-se destacar a oração mental quotidiana, o exame de consciência, a participação nos 

sacramentos, em especial a confissão que devia ser feita a confessores escolhidos de forma 

rigorosa. Havia também outros costumes que eram comuns no estilo de vida dos jacobeus, 

como: estudos de teologia moral, a música (com amplo destaque para o canto gregoriano), 

a liturgia e a história da Igreja, nos temas preferidos de pregação havia forte dominante 

escatológica (teoria referente aos acontecimentos do fim do mundo). Era preciso que sua 

vida devota torna-se referencia e a virtude “contagiante” para reformar os indivíduos e 

através deles as instituições (COSTA, 2011; SOUZA, 2006). 

         No que tange as suas tendências eclesiológicas, utilizamos de algumas informações 

retiradas dos elogios fúnebre dedicadas a D. Luís Álvares de Figueiredo, tendo em vista que 

as fontes utilizadas devem ser usadas com precaução, especialmente por se tratar de um 

discurso apologético e enaltecedor das qualidades do personagem homenageado. Em oração 

fúnebre dedicada ao arcebispo o padre João Honorato, dá ênfase à questão confessional em 

que D. Luís,  
 
Digaõ as mais necessitadas, que saõ as dos escravos, e fallem por elas os 
confessionários sem perigo do sigillo nesta materia” e “Prohibio logo cõ 
Pastoral a todos os confessores o admittirem à confissaõ no tempo da 
dezobrigaçaõ annual os que naõ soubessem a Doutrina Christã 
(HONORATO, 1735, p.9) 
 

Isso nos faz lembrar a questão levantada pelo sigilismo em que os jacobeus foram 

acusados.69 Outra questão que João Honorato chama atenção no elogio fúnebre é a pratica 

da oração mental, onde diz que o arcebispo 
 
Nos que admittia às primeiras Ordens era requisito necessario o trato 
familiar com Deos, que haviaõ de ter por meyo da Oraçaõ Mental, e a 
nenhum ordenava, que por certidaõ jurada lhe naõ constasse ser dado a 
este tanto Exercicio. Aqui me parece que estou vendo retratado em hum 
D. Luiz Alvares de Figueiredo hum S. Francisco de Sales, bem se podiaõ 
ajuntar estas duas Mitras no zelo, que ambas tinhaõ da Oraçaõ Mental. 
(HONORATO, 1735, p.10) 
 

         A Oração mental era um dos exercícios espirituais importantes para uma vida 

plenamente crista e um dos exercícios de espiritualidade dos jacobeus. Um dos militantes da 

																																																													
69 Sobre a acusação de sigilismo o trabalho de Antonio Pereira da Silva “A questão do sigilismo em Portugal no 
século XVIII. História, religião e política nos reinados de D. João V e D. José I”, aponta diversos casos em que 
foram acusados os jacobeus. 
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prática da oração mental foi Frei Francisco da Anunciação, augustiniano e inspirador do 

movimento jacobeu. Ele julgava ser muito importante para vida espiritual a prática da oração 

mental, o exame de consciência e a frequência dos sacramentos para compor o homem tanto 

no interior quanto no exterior segundo os conselhos da teologia mística. Também sobre a 

oração mental o franciscano Frei Manuel de Deus escreveu algumas páginas no seu Peccador 

convertido ao caminho da verdade (1728) que tinha o objetivo de orientar os indivíduos a 

praticar a oração mental corretamente, evitando os indivíduos de cair no erro de Miguel de 

Molinos. (MARQUES, 2002, p.603). 

         Em 1724, ano em que foi nomeado, D. Luís Álvares de Figueiredo solicita através do 

conselho ultramarino ordens para fazer viagem70. Chegando à arquidiocese de São Salvador 

da Bahia em 26 de novembro 1725, tomando posse no dia seguinte, recebido com grande 

regozijo, “de cujas as partes e virtudes corria ali grande fama” (ALMEIDA, 1961: 21), 

governando-a até 1735, ano do seu falecimento. Durante seu episcopado, que foi 

relativamente longo, e com diversas atuações, é necessário investigar os projetos 

empreendidos por D. Luís na diocese da Bahia. Para o conhecimento de sua ação 

arquiepiscopal tomamos por base as correspondências que o bispo manteve com o reino.  

Quais os problemas e as dificuldades que D. Luís encontrou ao chegar a diocese?  

         Com a dimensão territorial da arquidiocese baiana tornou a tarefa do arcebispo de 

governar um verdadeiro desafio, muitos prelados tiveram dificuldades em enfrenta-lo. 

Apesar da infraestrutura do arcebispado de São Salvador da Bahia, o mesmo requisitava de 

grandes intervenções, mesmo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que 

tinha o objetivo de adequar os preceitos do concilio de Trento ao Brasil, um empenhamento 

grande no que tange a renovação da vida e da disciplina clerical, da atividade pastoral e da 

vida cristã dos fiéis.  Entretanto seu avanço referente à organização da Igreja na América 

portuguesa não foi suficiente para resolver as dificuldades da diocese, como os problemas 

das visitas nos sertões, o estado de penúria financeira que se encontravam os vigários e os 

párocos que viviam em regiões mais afastadas, a situação de risco das donzelas pobres, e a 

necessidade de ter mais igrejas paroquiais para a cura das almas e o provimento dos registros.  

         Presumimos que antes de chegar à arquidiocese baiana D. Luís já estava inteirado sobre 

as dificuldades que o aguardavam, esse conhecimento provavelmente era resultado das 

noticiais difundidas do Conselho Ultramarino, que posteriormente era transmitido aos bispos 

eleitos pelo monarca, fazendo com que D. Luís já chegasse à diocese baiana tendo 

conhecimento dos problemas que haviam por ali e não saísse do reino desprevenido. 

																																																													
70 AHU-CU, Bahia, avulsos, Cx. 22, doc. 1988. 
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Chegando à diocese encontrou algumas dificuldades como, por exemplo, as obras inacabadas 

e falta de ornamentos em igrejas paroquiais. Em 1730, em uma carta ao rei D. João V, D. 

Luís responde a provisão real que trata da resolução do roubo da Sé Catedral.71 E em outra 

correspondência do conselho ultramarino, uma carta enviada pelo capitão do Brasil, conde 

de sabugosa ao rei D. João V, referente à representação de D. Luís que pede a continuação 

da consignação feita pelo rei D. Pedro para a fábrica da Sé.72 E ele consegue a prorrogação 

por mais dois anos da prestação de um conto de réis para terminar as obras da Igreja Catedral, 

principiada em 1553 pelo bispo D. Pedro Fernandes de Sardinha e também Duzentos mil 

réis para a fábrica da Sé, fazendo necessária a continuação das prestações para despesas para 

os ornamentos da Igreja e da Sé. (D’ALENCAR, 1864, p. 56). 

        Quando D. Luís chegou à diocese o destino das moças tornou-se uma responsabilidade 

concernente à sua ação administrativa. Em razão disso, fazia muitas doações às comunidades 

religiosas do seu arcebispado. Em correspondências do Conselho Ultramarino, em cartas 

enviada a D. João V o bispo pede para tirar esmolas do seu arcebispado para diversos 

conventos, como o de Nossa Senhora da Piedade da Esperança, o convento das Religiosas 

de Santa Apolônia da cidade de Lisboa, o convento das religiosas de Santa Mônica da cidade 

de Lisboa e do convento de Nossa Senhora da Conceição dos Cardeais das Carmelitas 

descalças de Lisboa.73 Em consulta ao Conselho Ultramarino em janeiro de 1731, expressa a 

necessidade de outro recolhimento de convertidas na cidade da Bahia, além do de Nossa 

Senhora do Desterro. D. Luís relata que em visita nas freguesias da cidade da Bahia se tomou 

conhecimento da relaxação dos costumes, as ofensas a Deus e o notável prejuízo das almas, 

diz o mesmo arcebispo em sua consulta 
 
E porque admoestando Pessoalmente a algumas pessoas na mesma visita 
as percebi interiormente movidas, e com desejo de se separarem das 
ocasiões principalmente mulheres, e por não haver aqui lugar 
acomodados, em que as pudesse refugiar, consta em mesmas Dioceses do 
Reino, entrei na Consideração de erigir hum Recolhimento de Convertidas 
[...].74 
 

        D. Luís garantiu avanços relevantes no tocante a essa questão, como a licença régia para 

a construção dos prédios que abrigariam o mosteiro da conceição da Lapa e o instituto das 

Mercês. Segundo Rebeca Vivas em seu estudo sobre a ação episcopal de D. José Botelho de 

Mattos (1741-1759), outros arcebispos da arquidiocese baiana também se preocuparam com 

																																																													
71 AHU-CU, Bahia, avulsos, Cx. 37, doc. 3375. 
72 AHU-CU, Bahia, avulsos, Cx. 39, doc. 3592. 
73 AHU-CU, Bahia, avulsos, cx. 37, doc. 3382; cx. 37, doc. 3383; cx. 37, doc. 3384; cx. 40, doc. 3650. 
74 AHU-CU, Bahia, avulsos, Cx.38, D. 3443. 
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o destino das diversas moças da colônia. D. Fr. José Fialho sucessor de D. Luís Álvares de 

Figueiredo, durante sua breve passagem pelo arcebispado conseguiu manter as conquistas 

obtidas por seu antecessor, adquirindo ainda autorização para fundar o recolhimento do 

Sagrado Coração de Jesus (1738).  O caminho percorrido por D. Fr. José Fialho para a 

construção deste ultimo instituto foi bastante difícil, e ficou incumbido da responsabilidade 

de zelar pelo destino dessas moças o arcebispo D. José Botelho de Mattos que assumiu a 

arquidiocese e 1741 tonando-se um grande aliado dessas jovens candidatas à vida religiosa.75 

        Foi estabelecido um tipo de bispo proposto por Trento, deveria ser uma figura que 

tivesse boa formação cultural e religiosa, ter ética e uma moral cristã, zelo e empenho no 

governo da sua diocese, ter vida simples e austera, esta atento aos cuidados materiais 

(esmolas) e espirituais (sacramentos e catequeses), tendo como umas das prioridades da sua 

ação o compromisso com a pregação da palavra divina, com a formação e comportamento 

do clero, realizações de visitas pastorais e realizações de sínodos e constituições diocesanas 

e também defensor da jurisdição episcopal em relação aos outros poderes religiosos, como 

por exemplo, os cabidos das sés, ordens militares e congregações religiosas. Parece-nos que 

D. Luís Álvares de Figueiredo conseguiu seguir as normas determinadas pelo concilio de 

Trento. (PAIVA, 2002). Na representação do senado da câmara da cidade da Bahia ao rei D. 

João V, no qual solicita a nomeação de m novo arcebispo por morte de D. Luís diz sobre “a 

entranhável magoa, em que deixou esta cidade a não esperada morte do seu benemérito 

Arcebispo Dom Luis Alvarez de Figueiredo”76 que veio a falecer no dia 7 de agosto de 1735. 

        Por fim buscou-se nesse artigo mostrar como nossa pesquisa se empenhou para 

conhecer melhor a trajetória de Dom Luís Álvares de Figueiredo. O estudo revelou 

características importantes sobre as razões que fizeram com que ele assumisse a mitra 

metropolitana da Bahia setecentista, durante o reinado Joanino. Ainda nesta pesquisa foi 

possível, através dos documentos coletados, ter um panorama geral das preocupações e 

vivências do prelado à frente da arquidiocese baiana. Tão importante quanto conhecer sua 

trajetória foi investigar sua relação com os jacobeus e se o mesmo havia sido adepto da 

corrente de espiritualidade denominada de Jacobeia e se teria buscado introduzir algumas 

práticas reformadoras jacobeicas em seu arcebispado. Ainda nos resta um longo percurso na 

interpretação do universo de tendências teológicas e eclesiológicas no qual D. Luís Álvares 

de Figueiredo estava incluído.  

																																																													
75 O trabalho de Rebeca C. de Souza Vivas, Relações entre a Igreja-Estado: a ação episcopal de D. José Botelho 
de Mattos (Bahia, 1741-1759), trata de forma mais ampla sobre a responsabilidade deixada por D. Luís Álvares 
de Figueiredo aos bispos de o sucederam, especialmente durante o arcebispado de D. José Botelho de Mattos, 
sobre a preocupação em relação as jovens que desejavam seguir à vida religiosa. 
76AHU-CU, Bahia, avulsos, Cx. 52 D. 4558. 
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O PAPEL DOS SACRAMENTOS NA SOCIEDADE DA AMÉRICA 
PORTUGUESA SÉCULOS XVI-XVIII 

 
Murila Ayala Carneiro1 

 
A Igreja na América portuguesa, após o Concílio de Trento2(1545-1563), tinha por 

intento o enquadramento religioso da população e, para tanto, intensificou o uso dos 

instrumentos de disciplinamento social. Havia uma necessidade de reafirmação dos 

princípios católicos dentre os fiéis e de reforço das práticas sacramentais, em particular 

aquelas mais diretamente ligadas aos dispositivos de controle e vigilância social.  

O disciplinamento pós-tridentino sobre os comportamentos morais e religiosos das 

pessoas na América portuguesa se dava, por meio de agentes e instâncias que articulavam o 

poder religioso, por exemplo, bispos, Inquisição e ordens religiosas. Eles tinham uma 

capacidade significativa de intervenção sobre a sociedade, como a “realização sistemática de 

visitas pastorais, a ação dos tribunais inquisitoriais e episcopais, a implantação de registros 

paroquiais” (PALOMO, 2006: 128), assim como princípios doutrinais e normas morais e 

religiosas do catolicismo moderno para a pedagogia escolar, nas pregações e missões do 

interior.  

A Igreja assumiu um papel de intervenção no âmbito dos comportamentos morais e 

sociais das populações, empenhando-se na imposição dos modelos sacramentais. Essa 

atividade produziu efeitos na percepção dos fiéis sobre o modo como deveriam praticar sua 

religião. Nesse sentido, os sete sacramentos – Batismo, Confirmação, Eucaristia, Penitência, 

Extrema-unção, Ordem e Matrimônio – ocuparam uma posição central na sociedade da 

América portuguesa na época moderna. Do batismo à extrema-unção, os sacramentos 

ritmavam a vida e revelavam a pertença do fiel à comunidade cristã. Um olhar mais detido 

sobre o quotidiano religioso da população de diferentes partes da América portuguesa tende 

a revelar uma mescla de necessidade e vontade sacramental. 

O Batismo, de acordo com as Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, é a 

porta de entrada na Igreja Católica, pois os demais sacramentos só fariam efeito no fiel se 

estivesse batizado. A maior importância deste sacramento é a salvação da alma daquele que 

o recebe. Para a Igreja Católica a partir do momento que o fiel é batizado todos os seus 

																																																													
1 Graduanda em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal da Bahia. Bolsista PIBIC pela FAPESB. 
2 O Concilio de Trento foi a resposta e concretização da Reforma católica, a partir do qual as mudanças 
apontadas e exigidas para a vida cristã foram levadas a cabo em conformidade com dogmas solenemente 
reafirmados e normas pautadas pelo rigor disciplinar, num debate sem tréguas e em ambiente de luta extremada. 
A preocupação da ortodoxia obrigava à contínua vigilância pastoral, obsessiva na aplicação das deliberações e 
disposições conciliares, a conduzir os fiéis a inflexões radicais nos hábitos, práticas e obrigações quotidianas. 
Para saber mais ver o texto História Religiosa de Portugal: Humanismos e Reformas, de Azevedo. 
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pecados são perdoados, principalmente aqueles mais graves. Adriano Prosperi mostra que 

havia urgência de uma pronta intervenção sacramental logo no nascimento da criança 

porque, na época moderna, “o que gerava a ansiedade dos pais e do clero era a vida da alma, 

e não a do corpo” (PROSPERI, 2010: 50). 

Adriano Prosperi e John Bossy tratam o Batismo como um “poderoso rito de 

exorcismo” (BOSSY,1985: 29) que expulsava o demônio e espíritos ruins existentes na 

criança ou naquele que ainda não havia recebido o sacramento. Ambos mostram a 

necessidade de receber o sacramento do Batismo para a salvação da alma, pois sem ele não 

havia a possibilidade de libertação dos pecados, sobretudo, do pecado original do qual foi 

concebido.  

Soma-se a isso a intensificação do dever de registrar os batismos. O sistema de 

disciplinamento a que foi submetido o clero católico no século XVI estabeleceu e generalizou 

os registros da sociedade, em função de um controle que ganhou urgência devido à Reforma 

protestante. “Introduziu-se também o “liber animarum”, que continha os recenseamentos 

periódicos das populações e enumeravam as pessoas em idade de confissão e comunhão” 

(BOSSY,1985: 58). 

O segundo sacramento é a Confirmação ou o Santo Crisma que confirma e fortalece 

a graça e a fé dos que já foram batizados. É um sacramento que só pode ser recebido pelo 

bispo, diferente do Batismo que quem o administra é o pároco. Entretanto, “em caso de 

necessidade, qualquer pessoa, ainda que seja mulher, ou infiel, pode validamente administrar 

este sacramento” (VIDE, 2010: 158-159), contanto que tenham intenção de fazer do jeito da 

Igreja Católica e que não falte com o essencial na matéria e forma. Segundo as Constituições, 

para recebê-lo é preciso estar arrependido dos seus pecados e devidamente confessado, pois 

se o receber com pecado mortal, peca gravemente. 

O terceiro é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É o mais importante dos sete, 

porque celebra substancialmente a presença de Cristo em seu corpo e sangue, como o Pão 

da Vida entregue pela salvação do mundo. É o alimento, o conforto e o sustento espiritual 

das almas. As Constituições afirmam que para receber a Eucaristia é preciso estar preparado 

de corpo, consciência e alma, ou seja, o fiel precisa estar em jejum natural por no mínimo 

doze horas, estar com a consciência pura e limpa de pecados mortais e dignamente disposto 

a recebê-lo.  

O sacramento da Penitência, por ordem, é o quarto. É necessário para a salvação de 

todos aqueles que pecam mortalmente depois do Batismo. Para receber este sacramento o 

fiel precisa arrepender-se de seus pecados voluntariamente e conscientemente e deve recorrer 
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à contrição, confissão e a satisfação3 contando seus pecados. O sacerdote que o administra 

há de concorrer absolvendo os pecados e dar as devidas penitências ao fiel de acordo com a 

gravidade do seu pecado. O sacerdote deve ter para isso legítima faculdade ordinária ou 

delegada de quem lhe pode dar.  

Para Delumeau o confessor tem um papel fundamental para a pertença do fiel na 

Igreja Católica, pois ele atua como três figuras especiais no momento da confissão: a primeira 

de juiz, pois ele vai julgar a confissão do fiel; a segunda de médico que cura a alma e, a terceira 

de pai que ouve, perdoa, acolhe e conforta. 

Adriano Prosperi na obra “Tribunais da consciência” destaca a centralidade da 

confissão como instrumento privilegiado da missionação na época moderna. Para ele a 

confissão intensificada por aparelhos de disciplinamento como as missões era 

“pedagogicamente mais eficaz para instalar uma devoção obediente, verdadeira muralha 

contra a ameaça do individualismo e contra a ideia e a realidade da liberdade de consciência” 

(PROSPERI, 2013: 22). Ressalta ainda que este sacramento ocupava uma centralidade na 

experiência religiosa e em sua estratégia de conquista das almas. 

O quinto sacramento é o da Extrema-unção. Ele conforta e auxilia no momento da 

enfermidade e da morte. Quando o fiel estava com sua vida fragilizada por uma grave doença 

ou por estar numa idade mais avançada e inicia algum problema de saúde fazia-se necessário, 

na época moderna, a presença de um pároco para administrar o sacramento da Extrema-

Unção/Unção dos Enfermos para que o fiel fragilizado confessasse seus pecados, se assim 

os tivesse, e recebesse o óleo sagrado para a salvação e conforto de sua alma nessa hora 

difícil. 

 Segundo as Constituições este sacramento tinha três principais efeitos. O primeiro 

consistia em perdoar os pecados pelos quais ainda faltava satisfazer da nossa parte, ficando 

por isso aliviada a alma do enfermo. O segundo era dar, em parte, ou em todo, a saúde 

corporal ao enfermo, quando assim convém para o bem de sua alma. E o terceiro, consolar 

o enfermo dando-lhe confiança e esforço para que na agonia da morte pudesse resistir às 

tentações do inimigo e levar com paciência as dores da enfermidade. Prosperi explica que a 

arte do “bem morrer” consistia na preparação para a morte. Essa arte era o “sábio controle 

dos sentimentos que levava os assistidos à confissão final, verdadeira porta de acesso ao 

mundo celeste” (PROSPERI, 2013: 634). 

																																																													
3 Livro I, Título XXXIV, p. 184, 185 e 186.	
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O sexto sacramento da Igreja Católica é o da Ordem. Este tem grande importância 

para a Igreja Católica, pois para a administração dos outros sacramentos depende dele, tanto 

para a sua validade quanto para a sua solenidade. Aqueles que decidem e se empenham na 

vida em castidade devem estar aptos ao grau ou ordens sacramentais4 conforme o recebe, 

para assim poder legitimamente administrar as funções eclesiásticas. Este sacramento só 

pode ser recebido uma única vez e deve ser administrado por um Bispo. Ele dá graça e auxílio 

aos ordinandos para assim poderem exercitar os ministérios de sua ordem e as demais 

obrigações.  

O sétimo e último sacramento é o Matrimônio. Consiste na união entre um homem 

e uma mulher por toda a vida a partir do momento em que recebe tal sacramento, se tornando 

duas pessoas numa só carne. Segundo as Constituições o Matrimônio é uma união que tem 

três objetivos: a propagação humana; a fé e lealdade que os casados devem guardar 

mutuamente; e a inseparabilidade dos mesmos, significativa da união de Cristo com a Igreja 

Católica. 

A necessidade da normatização do Matrimônio após Trento possibilitou um novo 

impulso nas tentativas de disciplinamento da sociedade e no empenho de purificar as relações 

afetivas, ao mesmo tempo que qualquer transgressão relacionada ao casamento fora 

atentamente tratada pela Igreja. Prosperi afirma que 
 
[...] nos países católicos, o conflito entre igreja e família que se abriu na 
época tidentina refletiu-se nesse estado de coisas: a longa história do 
matrimônio tridentino é a história da penetração de uma ideia da relação 
conjugal nos costumes sociais como contrato no qual o espaço doméstico 
é substituído pelo da igreja (PROSPERI, 2013: 626). 
 

Prosperi na obra “Dar a alma” chama atenção sobre este sacramento para mostrar 

que no início da época moderna houve uma intensificação da “vigilância sobre a vida sexual 

das mulheres e por uma progressiva transferência da disciplina dos comportamentos 

amorosos, da família para a Igreja e o Estado” (PROSPERI, 2010: 71). Ele destaca ainda as 

imposições que o clero católico fazia a respeito da celebração do Matrimônio. Este deveria 

ser na Igreja seguido de registro paroquial, como a única via de acesso às relações entre os 

sexos e os casamentos legítimos. 

																																																													
4 De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia os graus ou ordens sacramentais são 
quatro menores e três sacras. As Menores são hostiário, leitor, exorcista e acólito. As Sacras são subdiácono, 
diácono, presbítero ou sacerdote. As ordens Menores são tão importantes e sagradas quanto as Sacras, à 
diferença é que os que recebem as Sacras ficam já totalmente dedicados e consagrados a Deus assim pelo voto 
que fazem de castidade, como pela impossibilidade de poderem tomar outro estado secular. 
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Na época das reformas católicas a Igreja sentia-se ameaçada, visto que o cristianismo 

tridentino ainda “não havia penetrado na vida daqueles povos culturalmente” (PROSPERI, 

2013: 631). Consequentemente a insegurança e o anseio de manter o controle social, 

contribuíram para essa insistência no enquadramento religioso da sociedade, assim também, 

a intensificação da administração dos sacramentos. 

A Igreja Católica  
 
[...] pretendia transcrever as novas regras na vida da sociedade – que 
colocavam a mediação eclesiástica no centro de todas as passagens 
fundamentais da vida – era preciso que fossem rompidas as regras antigas 
e que os fragmentos delas conservados nos comportamentos individuais 
fossem subtraídos da cultura (PROSPERI, 2013. p. 630). 
 

Para isso foram intensificados mecanismos para a administração da fé católica, por 

exemplo, o doutrinamento por meio da educação cristã – missões de alfabetização e 

evangelização – assim também a distribuição de manuais teológicos e morais, visitas pastorais 

e a presença dos Tribunais episcopais e inquisitoriais em suas visitações que, cada vez mais, 

“passaram a se preocupar com o perigo protestante e a defender a pureza de dogmas e leis 

da Igreja de Roma” (VAINFAS, 1997: 9).  

Dentre eles a administração dos sacramentos foi o dispositivo de disciplinamento 

social da época moderna para o qual mais a Igreja atentava. Para Prosperi os sacramentos 

deveriam dar ritmo a um “percurso único e não repetível, ao longo do qual o indivíduo devia 

percorrer os degraus ideais de um processo de ascensão rumo à perfeição cristã e à outra 

vida” (PROSPERI, 2013: 632). 

O trecho a seguir, extraído do “Compêndio da Junta das Missões Jesuíticas”, em 1702 

na Bahia, mostra-nos, em parte, como na América portuguesa havia uma vontade 

sacramental tanto por fiéis que se deslocavam léguas de distâncias passando por fome, frio e 

perca de sono para receber os sacramentos quanto pelos ordenados que precisavam cumprir 

com sua missão de juiz, médico e pai das almas. 
 
Pellos Engenhos da Bahia andarão os P.dresJoseph Bernardino e Francisco 
De Lima por cinco mezes e dela passarão a outras partes, caminhos na ida 
e volta de cento e cincoenta legoas bem trabalhosas. Pararão e fizeram 
seus exercícios de pregar, doutrinar, e confessar em ambas as Lingoas 
Portugueza e de Angola, em quarenta e oito Igrejas, alem das capelas, que 
tambem visitarão; tirando o sonno aos olhos, para satisfazer a multidão, 
que acudia de noite mais que de dia, pelas razões acima referidas: e não 
poucas noites passarão em claro, por ser assim necessario, vindo talvez 
não poucos pobres em distancia de três dias, sem se quer comer, só por 
não perderem a ocasião de ganhar o Jubileu, e de descobrir aos PP.es suas 
consciências embaraçadas, sem poder socegar. E nestas ocasiões os 
mesmos Perochos confessavão, que esta era a verdadeira visita de suas 
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ovelhas; porque os missionarios as atraião de muito longe, e as deixavão 
consoladas. (Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], Brasiliae 
Provinc.: 1702-1756, liv. 10 I, fl. 23r. e fl. 23 v. VI.); 
 

É válido ressaltar que na Bahia colonial o maior número de almas de que consta no 

arcebispado de D. Sebastião Monteiro da Vide5 era de escravos. “Haveria n’elle mais de 

90.000 almas, e d’este numero certamente posso afirmar que muito mais de 50.000 são 

escravos” (VIDE, 1891: 377). Nesse sentido, havia ali uma atenção intensificada com a 

administração dos sacramentos e doutrinamento desses escravos. Esta preocupação, que era 

compartilhada pela coroa portuguesa, refletiu nas ações do arcebispado da Bahia, por 

exemplo,  

  
[...] enquanto não saiam do prelo as Constituições, onde incluiu um 
catecismo adaptado para os escravos, mandou imprimir muitos mil 
livrinhos em fácil método para que os escravos pudessem mais facilmente 
aprender a doutrina cristã e os repartiu por todo o arcebispado (VIDE, 
2010: 15). 
 

Monteiro da Vide, nas “Notícias do Arcebispado da Bahia”, em 1712, suplica à coroa 

portuguesa em favor do culto divino e da salvação das almas. Esta fonte traz relatos da 

situação em que se encontravam os fiéis, as freguesias baianas e suas carências: a necessidade 

espiritual dos fiéis da sua diocese, a criação de novas paróquias e a administração dos 

sacramentos. Ele relata que a urgência para alguns fiéis era tanta que algumas pequenas 

comunidades baianas que ficavam distantes das freguesias reuniam recursos e custeavam a 

ereção de curatos e o custeio de clérigos que lhes administrassem os sacramentos. Como 

pode ser observado a seguir: 

 
Aquelas pessoas que sentiam grave descômodo no pasto espiritual 
resolviam-se fazer um ordenado repartindo entre todas, para côngrua de 
um clérigo, que como pároco ou cura lhes administrasse os sacramentos. 
Faziam então ao prelado petição, descrevendo a falta que sentiam na dita 
administração, as descoveniencias dos longes e dificuldades dos caminhos, 
e o mais que se lhes oferecia afim de serem desanexados da freguesia de 
que eram fregueses, e de erigir em tal parte uma igreja parochial, para a 
qual o prelado nomeasse cura, a quem se obrigavam a dar cada anno tanto, 
enquanto V. Magestade não mandava dar de sua fazenda côngrua ao dito 
cura.(VIDE, S.M. da. Notícias ao Arcebispado da Bahia para suplicar a sua 

																																																													
5 Foi o quinto Arcebispo da Bahia. Ele constituiu um dos mais importantes prelados da Igreja da América 
portuguesa. Iniciou sua vida religiosa como jesuíta, mas abandonou-a, abraçando a carreira militar que também 
abandonou para estudar direito canônico. Ordenou-se sacerdote posteriormente. O cargo Arcebispo da Bahia, 
Metropolitano no Estado do Brasil, e do Conselho de sua Majestade, ao lado do cargo de Governador-Geral, 
era, talvez, o mais revestido de regalias, prerrogativas materiais e poderes simbólicos daquele contexto. Não é 
sem motivo, portanto, que dentre as redações dos jesuítas coloniais encontram-se inúmeras louvações, odes e 
panegíricos a D. Sebastião Monteiro da Vide. Ele fiel às decisões do Concílio Tridentino organizou um sínodo 
para a elaboração das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 
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Magestade em favor do culto divino e salvação das almas. Rio de Janeiro: 
Revista Trimensal do IHGB. Tomo LIV, VOL. 83, Parte I, 1891, p. 342) 

 
É interessante observar, em fontes como esta, as singularidades nas percepções dos 

fiéis com relação aos dogmas da Igreja Católica. Mesmo que estejamos analisando relatos e 

a visão de um arcebispo, percebemos nas entrelinhas que as pessoas não só adotavam: como 

foi o caso de alguns cristãos-novos que “como forma de proteção e integração gradual à 

sociedade, [...] optaram por disfarçarem sua ascendência judaica por meio de casamentos 

com cristãos-velhos” (MACHADO, 2016: 63); e solicitavam essa centralidade cristã em suas 

vidas, mas também, tinham aqueles que fugiam às regras desse enquadramento religioso, o 

que explica a ocorrência de múltiplos casos de sacrilégios e delitos contrários às leis da Igreja. 

Outros importantes trabalhos têm discutido sobre atentados contra as leis da Igreja e contra 

os sacramentos (PAIVA, 1992; SOUZA, 1986; MOTT, 2010; CALAINHO, 2000; SANTOS 

JUNIOR, 2015; MACHADO,2016). 

As formas de disciplinamento e de evangelização das missões causavam nos fiéis, ao 

mesmo tempo, o “amor e o temor de Deus6”. A presença do Tribunal do Santo Ofício, assim 

como, a vigilância diária por comissários e familiares da Inquisição, contribuíram para que o 

temor das penas deste tribunal fizesse com que muitas pessoas entrassem nos moldes desta 

economia sacramental. 

A Igreja Católica buscou atender às necessidades dos fiéis levando na palavra de Deus o 

conforto para os corações angustiados e os caminhos para a salvação e pureza da alma. Sendo 

os sete sacramentos a “porta de entrada” para a almejada salvação. No entanto, tais 

comportamentos não configuraram uma regra, mesmo porque, neste percurso de tempo 

ocorreram também inúmeros atentados aos sacramentos e aos dogmas da Igreja católica, 

como é o caso dos sacrilégios ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia que aqui será tratado. 

Adriano Prosperi em um dado momento no livro “Dar a alma”, nos leva ao século 

XV, em Urbino, para analisar, em parte, a obra de Paolo Uccello. Ele pintou uma crônica 

com seis episódios em imagens a respeito de um sacrilégio ocorrido por volta de 1290, sob 

o qual o núcleo do relato indica que estivesse ocorrido em Paris. O sacrilégio narrado foi a 

respeito de um hebreu usurário que subornou uma mulher cristã para que ela lhe trouxesse 

uma hóstia consagrada (que, na igreja, a mulher fingiu engolir e escondeu). Começa o 

sacrilégio: “o hebreu põe a hóstia para cozinhar. Mas eis o milagre: da hóstia brota sangue 

vivo, que se espalha, sai do aposento, atrai a atenção de outros. O judeu é preso e punido” 

(PROSPERI, 2010: 33).  

																																																													
6 Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], Brasiliae Provinc.: 1702-1756, liv. 10 I, fl. 15r. IV. 
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Desses seis episódios, escolhi o primeiro (Figura 1), porque ilustra, em parte, o 

segundo momento desta comunicação: a construção e disseminação da ideia do Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia e sua sacralidade a partir da centralidade dos sacramentos na 

sociedade da América portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Uma ideia que, em parte, 

causa na população, ao mesmo tempo, amor e temor do maior de todos os sacramentos, a 

Eucaristia. Este é o mais importante dos sete, pois celebra substancialmente a presença de 

Cristo em seu corpo e sangue como o Pão da Vida entregue pela salvação do mundo. Em 

que se rememora a Santa Ceia e a Ressurreição. 

 
Figura 1: Milagro de la Hostia profanada.Paolo Uccello, Urbino, Itália, século XV 

 

Fonte: http://es.wahooart.com/@@/8Y3KLQ-Paolo-Uccello-Milagro-de-la-Hostia-profanada-(Escena-1) 
 

A presente comunicação toma como fontes de análise narrativas das missões 

jesuíticas realizadas na Bahia no século XVIII e trinta processos oriundos da Inquisição de 

Lisboa que tratam de delitos cometidos contra o sacramento da Eucaristia entre 1591 e 1800, 

em diferentes locais da América portuguesa. Estas, respectivamente, estão disponíveis no 

Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) e no Arquivo Nacional Torre do Tombo 

(ANTT). 

A análise desses documentos, do cruzamento de sermões e publicações impressas de 

relatos sobre o atentado ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, séculos XVI-XVIII, na 

América portuguesa, possibilita-nos entrever quatro tipos de vivência sacramental: 1) 

Indivíduos que caminhavam conforme o enquadramento da Igreja Católica tridentina e 

sentiam a necessidade de uma vida sacramental. 2) Pessoas que viviam às margens dos moldes 

impostos pelos dogmas da Igreja católica e pelos costumes sociais. 3) Aqueles que 

subverteram as normas morais e eclesiásticas, entretanto, manifestavam traços 

comportamentais que denotam uma vontade de enquadrar-se nelas. 4) Indivíduos que 
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contrariavam o modelo de vida sacramental, porém tais atitudes demostravam, 

implicitamente, uma crença diferente, mas tão grande quanto a de um fiel. 

Eles possibilitam também compreender o sentido do horror social causado por atentados 

contra a Eucaristia e, por outro lado, mostram o modo como a Igreja Católica tridentina via 

e procedia com relação a esses sacrilégios e práticas sacramentais. 

A escolha pela análise dos sacrilégios contra a Eucaristia numa dimensão de longa 

duração é plausível por dois motivos centrais: a natureza dos crimes e as permanências 

existentes na época moderna, no tocante às configurações socioculturais, legislações 

seculares e eclesiásticas. 

Na época moderna a fidelidade e devoção à Eucaristia foram intensificadas após as 

reformas tridentinas. O Concílio de Trento declara que: 
 
[...] se introduzio na Igreja este costume de celebrar todos os anos com 
singular veneração, e solenidade em dia festivo panicular este sublime, e 
venerável Sacramento, e de ser levado em procissões reverente, e 
honorificamente pelos caminhos, e lugares públicos, pois é justíssimo 
hajão alguns dias sagrados estabelecidos, em que todos os cristãos com 
singular demonstração de animo, se mostrem lembrados, e agradecidos, 
para com seu comum Senhor, e Redemptor, por taõ inefável, e na verdade 
divino beneficio, e triunfo da sua morte (Concílio de Trento, 1781: Tomo 
I, Cap. V, Sessão XIII, p. 255). 
 

A rejeição das posições protestantes sobre a eucaristia, em que se inseriam o zelo 

pastoral em levar a comunhão aos enfermos e a imagem da igreja como o lugar em que Deus 

está realmente presente na hóstia, ganhou também “extraordinária ênfase por meio das 

festas, exposições solenes, confrarias e procissões eucarísticas, constituídas em fortes e 

sensitivos meios de afirmação da Divina Eucaristia, sua crença e devoção” (MARQUES, 

2000: 563). 

J. F. Marques explica que na época moderna já era comum o cortejo sagrado do 

Corpus Christi7, a atravessar, naquele dia santificado (Quinta-feira Santa), as ruas das principais 

cidades e vilas, “estendendo-se pelo além-mar português, com destaque para Lisboa, em que 

a do ano de 1717 atingiu desusado esplendor, e para a mineira Vila Rica (Brasil), cujo “triunfo 

eucarístico” de 1733 rivalizaria com o brilho daquela” (AZEVEDO, 2000: 563-564). A festa 

e a procissão do Corpus Christi se tornaram a maior festividade portuguesa e logo se 

																																																													
7 De origens medievais a festa do Corpus Christi foi instituída na Bélgica em 1246 e após dezoito anos o papa 
Urbano IV torna obrigatória na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes para a Igreja universal. Rastreiam-se 
em Portugal desde 1266, em Coimbra, e a procissão, também nessa cidade, a partir de 1307, onze anos antes 
de o papa João XXII a haver instituído. 
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espalharam, bem como ofícios litúrgicos, altares, capelas, conventos, confrarias, e até 

albergarias.  

 
Na onda avassaladora da devoção eucarística após Trento, movida pelas 
ordens e congregações religiosas surgidas na sequência da Reforma 
católica, como jesuítas, carmelitas descalços, oratorianos, paulistas, 
teatinos e capuchinhos, tendo a seu lado franciscanos, dominicanos e 
beneditinos reformados, emerge o ressurgir do culto mediévico 
denominado “visão da hóstia”, que chegou a tomar foros de obsessão, 
com aparições e prodígios, a cair em exageros e exteriorizações 
condenáveis. (AZEVEDO, 2000: 563-564) 
 

Um grande incentivo desta manifestação da piedade eucarística também foram as 

exposições solenes de adoração ao Santíssimo Sacramento, que foram aproveitadas não só 

pela sociedade como também pela a política, visto que a coroa e a mitra viviam em plena 

“simbiose”. 

O culto ao Santíssimo Sacramento Eucarístico, na América portuguesa, séculos XVI-

XVIII, assinalam para além das tradicionais exposições do Santíssimo em dias de Quinta-

feira Santa. Desenvolveu-se outras devoções eucarísticas de acordo com acontecimentos da 

vida social e política, por exemplo, fomes, pestes, guerras, e de profanações sacrílegas das 

espécies consagradas que emocionavam as populações, dando ensejo a atos solenes de 

desagravo. 

Os atentados sacrílegos contra as espécies consagradas praticados na América 

portuguesa ao longo da era moderna davam origem a públicas manifestações religiosas de 

desagravo que se estendiam por Portugal por ordem do soberano reinante e aumentavam o 

fervor eucarístico pelas demais colônias portuguesas. Por exemplo, nos sermões e impressos 

da época moderna como o Sermão dos desagravos do Santíssimo Sacramento que trata do 

“horrível sacrilégio” cometido na Igreja de Santiago da Capella do Bispado do Porto, em 

1740, é comum encontrarmos o discurso da necessidade de afirmação da fé católica e a 

insistência na administração dos sacramentos (CAMPOS, 1741).  

Este Sermão do século XVIII foi produzido para tratar do horror com relação ao 

desacato ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia: o roubo do vaso sagrado em que se 

guardavam as partículas consagradas na capela do Bispado do Porto em 1740 e, após o roubo, 

os mesmos a comeram. O sermão foi produzido para D. Frey José Maria da Fonseca Evora 

(CAMPOS, 1741: 1)8. Nele continha a apresentação do delito e, em seguida, as providências 

																																																													
8 D. Frey Jose Maria da Fonseca Evora foi o ex-General da Ordem Seraphica. Escritor da mesma Religião. 
Leitor jubilado na Sagrada Theologia. Deputado do Santo Officio na Suprema Inquisição de Roma. Consultor 
consistorial. Examinador de Bispos. Ministro especial da Augusta Magestade Portuguesa na Curia Romana. 
Bispo do Porto e do conselho de sua Magestade. 
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tomadas com relação ao crime horrendo: a necessidade de orações, novenas, penitências, a 

intensificação da vida sacramental, além do encaminhamento do processo dos réus aos 

cárceres de Coimbra.  

Observou-se nas entrelinhas que este impresso seria também lido e interpretado para 

os fiéis nas missas e pregações como forma de lapidar o comportamento e a moral desses 

indivíduos trazendo exemplos que não deveriam ser seguidos e como a tentação poderia ser 

afastada quando se tinha uma vida sacramental ativa e fiel à Igreja Católica. Já que era por 

meio deles que “descem sobre nós as piedades, as clemencias, e as misericórdias divinas” 

(CAMPOS, 1741: 13). 

O roubo de uma partícula consagrada era considerado crime com pena de 

excomunhão da Igreja Católica. Beatriz Santos explica que a excomunhão, no século XVIII 

e inícios do XIX  

 
[...] era a última pena eclesiástica, gravíssima, que implicava uma ampla 
privação: o destinatário era impedido de usar os sacramentos e ofícios 
religiosos e ainda, de se comunicar com os fiéis. O castigo de cunho 
religioso, consequentemente, o privaria de várias formas de intercurso 
social – o comércio, as honras, as dignidades – porque os tornava 
infamados (SANTOS, 2011: 6). 

 
No entanto, a figura 1 denota um comportamento comum com relação aos processos 

analisados nesta comunicação. Catarina Fernandes (1591, Bahia), Antônio Nunes (1714, 

Lisboa), Ana Maria de S. José (1776, Portugal) e João da Silva (1793-1800, Bahia)9 foram réus 

do Tribunal Inquisitorial por crimes cometidos contra o Santíssimo Sacramento da 

Eucaristia. Eles, assim como os demais processados pela Inquisição, possibilitam entrever 

uma parte da história social e cultural da América portuguesa na época moderna que aos 

poucos vem sendo construída. 

Catarina Fernandes, cristã-velha, em Salvador, 1591, confessou sua culpa – recebeu 

o Santíssimo Sacramento da Eucaristia sem estar em jejum - ao visitador Heitor Furtado de 

Mendonça. Natural de Estremoz, ela veio para Salvador degredada por cinco anos por ser 

culpada na morte de um homem que matou sua filha. Anos depois, morando em Pirajá desta 

capitania quando já tinha trinta anos de idade e casada com um marinheiro chamado Gaspar 

Rodrigues, ela foi até a Igreja num dia de Nossa Senhora da Conceição e confessou-se ao 

capelão do engenho Pantaleão Gonçalves, e dele recebeu a Hóstia consagrada. Momentos 

depois, seu esposo a lembrou que antes de ir para a igreja tinha comido uma talada de ananás. 

																																																													
9 Todos disponíveis no website do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (http://digitarq.dgarq.gov.pt/): 
Processo nº: 1288 - Catarina Fernades (1591-1593, Bahia); Processo nº: 3518 – Antonio Nunes (1714, Lisboa); 
Processo nº: 599 - Ana Maria de S. José (1776, Portugal); Processo nº: 5525 – João da Silva (1793-1800, Bahia). 
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Nesse instante ela sentiu grande arrependimento e se tornou a confessar a um padre da 

Companhia, este lhe deu a penitência devida a qual ela cumpriu. Mas, ainda assim a culpa lhe 

tomava e por isso foi a esta mesa pedir misericórdia (VAINFAS, 1997: 78 – 80)10. 

O processo de Catarina mostra um exemplo daqueles que vivem conforme o 

enquadramento religioso. Mantendo a vida sacramental fiel aos preceitos católicos e 

constantemente vigilantes às suas ações, assim como, às do próximo. 

É válido ressaltar que quando o indivíduo confessava sua culpa por livre e espontânea 

vontade e consciência o ato tendia a ser tomado como sinal de verdadeiro arrependimento, 

o que aumentava as chances da Inquisição ser mais misericordiosa em sua sentença. Foi o 

caso de Catarina. Ela aflita por ter cometido o sacrilégio e arrependida foi livremente ao 

Tribunal, confessou e assumiu sua culpa. Recebeu suas penitências, mas não foi 

excomungada como assim preza as leis canônicas.  

No segundo caso Antônio Nunes – solteiro e pobre mendicante, morador na cidade 

de Lisboa bispado de Coimbra - foi denunciado em 1713, por Pedro H. de Bellem. A 

denúncia foi por desacato ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia e por não cumprir os 

preceitos católicos. Há sete ou oito anos não frequentava a missa e a Igreja; não se confessava, 

nem comungava, nem adorava o Santíssimo Sacramento. Em setembro de 1714 Antônio 

Nunes, foi chamado à mesa do Tribunal do Santo Ofício para confessar suas culpas. Não 

arrependido de sua vida às margens dos moldes desse enquadramento religioso, ele disse 

sentir-se mal com a doutrina da Santa missa, a respeito dos seus sacramentos e, 

principalmente, ao receber a Eucaristia. Julgado, culpado e preso, ele foi ao ato público da 

Sé na forma costumada ouvir sua sentença e sua abjuração11. Recebeu penitências espirituais, 

instrução ordinária para não ter penas encurtadas e foi preso nos severos cárceres 

inquisitoriais em 1714.  

Antônio Nunes configura um exemplo oposto ao de Catarina. Ele conscientemente 

vivia às margens dos moldes impostos pelos dogmas da Igreja católica e pelos costumes 

sociais. Firme com o seu posicionamento ele foi denunciado pelos conhecidos, visto que 

dentro dos moldes católicos a vigília era constante por todos que almejavam a salvação. Não 

bastava bem nascer, bem viver e bem morrer, era preciso vigiar uns aos outros para que 

todos pudessem manter-se firmes trilhando o caminho da salvação das almas.  

Por Antônio Nunes não arrepender-se de sua vida fora do enquadramento religioso, 

a Igreja Católica julgou, condenou e o prendeu em ato público para servir de exemplo para 

																																																													
10 ANTT/IL – proc. 1288, fl. 3. Para a transcrição da confissão de Catarina Fernandes. 
11 ANTT/IL – proc. 3518, fl. 195. 
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a população e mostrar a força e o poder que esta tinha diante da sociedade e da coroa 

portuguesa.  

Ana Maria de S. José (Portugal, 1776) foi denunciada por ter jogado no chão a hóstia 

consagrada que recebeu no ato da comunhão. Dias atrás ela tinha cometido o mesmo 

desacato. Esta atitude denota não só o temor à Eucaristia, mas também uma crença que faz 

com que o ato de jogar o maior de todos os sacramentos no chão, possivelmente, traga uma 

sensação de poder por ela estar confrontando o “corpo e sangue de Cristo”, ou mesmo, a 

curiosidade de saber o que pode acontecer após o ataque. Indivíduos como Ana Maria 

contrariavam o modelo de vida sacramental, mas, implicitamente, demostravam em seu 

comportamento uma crença diferente, porém, tão grande quanto à de um fiel. 

O quarto caso foi um processo com início em 1793 e término em 1800 de João da 

Silva – casado, morador no Lugar das Trairas, freguesia de Santo Antônio do Curvelo, 

arcebispado da Bahia – denunciado pelo Padre Joaquim F. de Fraga. A denúncia foi a respeito 

do roubo de uma partícula consagrada. João da Silva no momento da comunhão sacramental 

tirou da boca a hóstia consagrada, com disfarce, e a guardou consigo em uma bolsa. Visto 

isso, Manoel Matias – homem pardo, morador da freguesia de Santa Luzia, bispado de 

Mariana – ficou horrorizado não só por ter presenciado o atentado ao Santíssimo 

Sacramento, como também, por se tratar de uma pessoa que tinha “fama de valentão e 

matador12”. Ainda assim, comentou com o dito padre e este o denunciou ao Tribunal do 

Santo Ofício13. 

Considerando o possível perigo por estar se tratando de um homem famoso por ser 

“valente e matador”, no sumário contra João da Silva não se fez prova legal do crime que foi 

acusado. Ele nega tal ato e mesmo que as testemunhas afirmassem que ele seria “péssimo 

homem”, não bastaria para se requerer contra ele.  E essa foi a decisão tomada pelos 

inquisidores. 

O ato de João da Silva é um dos exemplos daqueles que subverteram as normas 

morais e eclesiásticas ao mesmo tempo que manifestaram traços comportamentais que 

denotam uma vontade de enquadrar-se nelas. Durante a leitura do processo pode-se perceber 

que ele vivia em pecados e não costumava seguir uma vida sacramental de acordo com o que 

a Igreja estabelecia. Entretanto, não pela primeira vez, ele roubou uma partícula consagrada 

e manteve-a sob seus cuidados mantendo-a próximo de si. 

																																																													
12 ANTT/IL – proc. 5525, fl. 36. 
13 Idem, fl. 3.	
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Para J. Bossy a Hóstia “consegue oferecer, simultaneamente, uma suprema 

representação de amor e poder” (BOSSY, 1985: 95).  O comportamento de João da Silva 

possibilita compreendermos o grau de importância dada ao sacramento eucarístico, assim 

como, a necessidade de possuí-lo denota uma vontade sacramental de alcançar a salvação, 

mesmo que para isso tenha que subverter as normas.  

Nota-se nos processos que o atentado contra a Eucaristia causou horror naqueles 

que presenciaram o ato, prova disso foi a quantidade de denúncias ao Tribunal do Santo 

Ofício de pessoas que presenciaram desrespeitos ao sacramento eucarístico. Por exemplo, o 

susto e o comportamento apreensivo de Catarina e seu esposo ao lembrar que tinha 

comungado sem estar em jejum, ou mesmo os denunciantes de Antônio Nunes e de João da 

Silva que horrorizados com a situação rapidamente relataram aos inquisidores o 

comportamento irregular destes diante das leis católicas.  

Outros processos também ajudam-nos a perceber comportamentos comuns de parte 

da sociedade moderna na América portuguesa que sentiam-se aterrorizadas por qualquer 

desrespeito aos moldes católicos tridentinos. Como foi o caso de Gaspar Coelho 

(Pernambuco, 1594). Este foi denunciado por várias pessoas que estavam revoltadas com o 

que ouviram sobre uma possível troca da matéria prima da hóstia – o trigo – pela “farinha 

da terra” a tapioca, caso houvesse um período de escassez de trigo na região. Segundo os 

denunciantes ele disse que não havia tapioca para todos e na falta do trigo para a matéria da 

hóstia, poderia utilizar a tapioca.  

João Carvalho Lobo (Lisboa, 1711) também foi denunciado por populares que 

presenciou ele recebendo a comunhão sem retirar o chapéu; um desrespeito ao maior de 

todos os sacramentos. Outro exemplo foi Jozé de Siqueira (Lisboa, 1798) também 

denunciado por várias pessoas horrorizadas que presenciaram seu ataque à procissão 

eucarística. Ele atravessou com um cavalo diante da procissão do Santíssimo sacramento 

eucarístico e começou a atacar com palavras de desrespeito e sem reverencia alguma ao 

Santíssimo Sacramento ali presente.  

No ideal do enquadramento católico tridentino os fiéis deveriam bem nascer, bem 

viver e bem morrer para alcançar a salvação da sua alma. Esse caminho não poderia ser 

trilhado à revelia dos sacramentos.  Na sociedade da América portuguesa entre os séculos 

XVI e XVIII isto não era diferente, os sacramentos ocupavam um lugar central na vida 

religiosa. Existiam aqueles que viviam conforme o enquadramento religioso ao mesmo 

tempo que mesmo com a insistência da Igreja Católica em reafirmar os preceitos católicos e 

os inúmeros dispositivos de controle social, houve casos de pessoas que voluntária ou 
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involuntariamente viviam em desacordo com esse modelo ou mesmo aqueles que 

subverteram as normas morais e eclesiásticas, mas, manifestavam traços comportamentais 

que denotavam uma vontade de enquadrar-se nelas. Tinha também aqueles que contrariavam 

o modelo de vida sacramental, mas, implicitamente, demostravam em seu comportamento 

uma crença diferente, porém, tão grande quanto à de um fiel. 

Contudo, essas fontes nos oferecem a oportunidade de entrever um tipo de vivência 

adotada por pessoas que encontraram uma forma alternativa de atenderem aos seus anseios 

e necessidades não só dentro do enquadramento religioso, mas também, caminhando às 

margens dos moldes impostos pelos dogmas da Igreja católica e pelos costumes sociais. 

Casos como os de Catarina, Antônio, Ana Maria e João ajudam-nos a pensar a respeito da 

construção e disseminação da ideia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia a partir da 

centralidade dos sacramentos na sociedade da América portuguesa. Uma ideia/crença 

intensificada pela Igreja católica tridentina que teve uma posição central na sociedade cujo 

qualquer possibilidade de desrespeito a tal sacramento causa desconforto e horror na 

população que vive conforme o enquadramento da Igreja católica tridentina. No entanto, 

ainda assim, percebemos quatro tipos de vivência sacramental que, longe de configurarem 

uma regra, possibilitam entrever características singulares da história social na América 

portuguesa na época moderna. 
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OS IRMÃOS DA ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO DE 
CACHOEIRA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII: UM ESTUDO A 
PARTIR DO LIVRO DE ÓBITOS DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO DA VILA DE CACHOEIRA, 1740-1749. 
 

Igor Roberto de Almeida Moreira14 
 
O presente texto estrutura-se, metodologicamente, através da construção do perfil 

sociológico de uma parcela dos irmãos terceiros que compunha o quadro social da Venerável 

Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Cachoeira na primeira metade 

do século XVIII. Buscamos reconstruir as especificidades existentes no quadro social da 

Ordem, ou seja, a partir da caracterização do grupo buscaremos vestígios que proporcione 

uma maior compreensão acerca do perfil dos irmãos terceiros e suas possíveis implicações 

no cenário social local. 

A fim de alicerçar a discussão, recorremos a recentes produções historiográficas que 

nos ajudam a compreender os meandros sociais que constituíam as relações das Ordem 

Terceiras com a sociedade colonial, a partir do perfil social dos seus membros.  

 
I - Breve Histórico  

 
A instalação da família Adorno no território que compunha o atual município de 

Cachoeira ocasionou, na segunda metade do século XVII, profundas alterações do ponto de 

vista político e social. O capitão Gaspar Rodrigues Adorno mantinha um bom 

relacionamento com as comunidades indígenas que ainda habitavam as regiões 

circunvizinhas.  

Entre as décadas de 1650 a 1670, o contingente populacional aumentou 

consideravelmente, despertando na população o desejo de que fosse criada uma freguesia a 

fim de facilitar as vivências espirituais, além de fortalecer o núcleo urbano que começava a 

despontar. Para a criação da freguesia seria necessária a construção de uma capela. Foi então 

que no ano de 1674, o capitão João Rodrigues Adorno doou ao padroado régio a pequena 

capela que se localizava próxima ao imponente sobrado dos Adorno, ambos situados “no 

ponto mais culminante, e sobre um destacado monte de rocha em uns quarenta pés de altura, 

jazendo-lhe em torno uma pequena planície limitada ao norte pelo riacho pitanga.” 

(MORAES, 1866: 30). Para reforçar o que foi dito, vejamos o que diz Custodio Rodrigues 

de Araújo, sobrinho do já citado capitão João Adorno 

																																																													
14 Graduando em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. PIBIC/UFRB vinculado ao 
projeto: As pinturas das capelas da ordem primeira de Nossa Senhora do Carmo, ordem terceira de Nossa 
Senhora do Carmo e igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário - Cachoeira Ba, coordenado pela Prof.ª Drª 
Camila Fernanda Guimarães Santiago. 
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[...] dando o dito seu tio doador espontaneamente ao Padroado de V. 
Majestade assistindo huma igreja aparentada de todo o necessário para 
servir de freguesia nas suas terras da Vila de Cachoeira em grande 
beneficio daquele povo pois a freguesia antiga ficava muito distante 
causando grande detrimento principalmente ao povo feminino sem que 
por este serviço, nem pelos mais tivesse de V. Majestade premio algum 
[[...]] (OTT, 1978: 27) 

 
Existe uma controvérsia com relação à data em que foi erigida a freguesia de Nossa 

Senhora do Rosário. Alguns autores, na falta de um documento comprobatório, consideram 

a seguinte margem temporal 1680-1685 (MORAES, 1866: 30), porém, encontramos uma 

fonte que pode sanar esta questão. O processo do Padre Afonso da França Adorno, o qual 

pleiteava o cargo de comissário do Santo Oficio da Inquisição, revela informações 

importantes acerca da freguesia de Cachoeira, vejamos: “Do livro de batizados da freguesia 

de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira o mais antigo dela, que começa em oito 

de abril de mil seiscentos e setenta e quatro[...]”.15 Portanto, podemos inferir que a freguesia 

já estava instalada no ano de 1674. 

A Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira fora criada em 1698, 

pelo 32º governador, D. João de Lencastre. O documento que registra a criação da Vila 

explana a dimensão territorial de Cachoeira nos idos do século XVII 

 
[...]deu termo a esta Vila desde o rio a que chamam Subauma por esta parte 
da freguesia de São Domingos com a freguesia de São Thiago, 
correspondente a uma e outra freguesia pelos Mulundús a buscar o Cae 
Quiabo, a buscar o engenho do coronel Pedro Garcia e daí cortando pela 
mata que divide os caminhos entre Sergipe do Conde e São Gonçalo dos 
Campos da Cachoeira, cortando sempre pela dita mata das Ouriçangas ao 
lugar onde mora Francisco de Barros Lobo e daí cortando pela estrada que 
chamam Subauma até chegar a passagem do Inhambupe e deste rio 
Inhambupe cortando direito à praia e daí cortando por costa até intestar 
com o Rio Real cujos moradores todos que houverem de ficar e forem 
moradores desta demarcação e divisão que se dá de termo o distrito desta 
Vila, viverão de hoje em diante a ela sujeitos, obrigados às suas posturas e 
jurisdição[...] (Cruz, 1998:7-8) 

 
 É possível inferir que a pujança econômica do porto de Cachoeira já era sentida no 

aparato socioeconômico da capitania da Bahia.  

 
II – A Ordem Terceira Do Carmo de Cachoeira  

 
A Ordem Carmelita se instalou na então freguesia de Nossa Senhora do Rosário do 

Porto da Cachoeira em finais do século XVII. As terras que serviriam para a edificação do 

																																																													
15 TSO-CG - Habilitações, Afonso, mç. 3, doc. 49, fólios: 287. 
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convento foram doadas pelo capitão João Rodrigues Adorno no ano de 1688 “por causa da 

sua devoção à Virgem Senhora do Monte do Carmo”.16 

Segundo Carlos Ott, “Onde havia Carmelitas, não podiam deixar de aparecer os 

Terceiros do Carmo. Alguns moradores de Cachoeira já eram membros da Ordem Terceira 

do Carmo da cidade do Salvador. E era de lá que vinham também os frades carmelitas.” 

(OTT, 1998:157). 

Atendendo aos clamores dos habitantes da então freguesia, a ordem terceira foi 

instituída em Cachoeira no ano de 1691 conforme declara o seu estatuto 

 
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, fundada nesta 
cidade em 1691, continua ser a corporação religiosa de fieis católicos de 
um e outro sexos, que para melhor promoverem a salvação eterna da sua 
alma, colocam-se sob a poderosa proteção de Nossa Senhora do Monte 
do Carmo, abraçando e praticando a regra da preclara Ordem Carmelitana 
[...] (AOTCC. Estatuto da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, 1915, 
pg. 4v, cx.12). 

 
O primeiro compromisso da Ordem Terceira do Carmo data de 1696. Eleito prior 

no ano de 1702, o capitão João Rodrigues Adorno doou o terreno para a construção da 

capela da ordem terceira. 

 
III - Os Irmãos Terceiros da Ordem Terceira do Carmo da Vila de Cachoeira na 1º 
metade do século XVIII 
 

A produção historiográfica referente às ordens terceiras coloniais é escassa. Os 

trabalhos referentes à Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira centraram sua análise na 

dimensão artística que constitui o referido templo (CALDERON, 1976; FLEXOR, 2007; 

OTT, 1998; ORAZEM, 2009; SENHORINHO, 2014). 

Na ausência de estudos relativos ao perfil social dos irmãos de ordens terceiras na 

capitania da Bahia e sua inserção na sociedade colonial, recorremos aos trabalhos que tratam 

da temática em relação aos irmãos terceiros da capitania das Minas Gerais, especialmente à 

tese de doutoramentode Cristiano Oliveira Souza e a dissertação de mestrado de Gustavo 

Henrique Barbosa. O trabalho de Cristiano Souza busca caracterizar o perfil dos irmãos 

dirigentes da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Vila Rica durante o período de 

1751-1804, ou seja, verticaliza-se nos irmãos que exerceram funções na mesa administrativa 

da ordem. Para Souza, compor a mesa administrativa da ordem seria um mecanismo de 

distinção naquela sociedade, ademais, poderia ser uma das estratégias utilizadas para se 

angariar outros aparatos que aglutinassem poder e nobilitação (SOUZA, 2015). 

																																																													
16 AOTCC -  Documento avulso, caixa 12. 
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A dissertação de Gustavo Barbosa, cujo objeto de estudo são os irmãos terceiros da 

Ordem Terceira de São Francisco de Mariana durante o período 1758-1808, ampliou a 

percepção de análise, pois não se restringiu ao grupo que exercia funções na mesa 

administrativa, mas engloba todo o quadro social da ordem que foi possível levantar. Barbosa 

buscou, a partir da construção do perfil socioeconômico do referido grupo, compreender a 

importância social dos terceiros na sociedade mineira (BARBOSA, 2010). 

Além das produções citadas acima, utilizamos também alguns trabalhos da 

historiadora Juliana de Melo Moraes, em especial a sua tese de doutoramento intitulada ‘Viver 

em penitência’, a qual baseou-se em um estudo comparativo entre as Ordens Terceiras 

Franciscanas de São Paulo e Braga (1672-1822), apresentando importantes estruturações 

metodológicas que aprofundam o estudo do perfil dos associados bracarenses e paulistas, 

reconstruindo, também, em alguns casos, as suas redes de sociabilidade (MORAES, 2009). 

Como era constituído o quadro social da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo de Cachoeira nas primeiras décadas dos setecentos? Os irmãos eram reinóis ou 

naturais da terra? Possuíam patentes? Intencionamos, aqui, iluminar um pouco essas e outras 

questões. 

Não se preservou nenhum livro de registro de entrada de irmãos ou de pagamento 

de anuidades da primeira metade do século XVIII. Recorremos, assim, ao livro de registro 

de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira referente ao 

período de 1740-1749, no qual era anotado o pertencimento do defunto a confrarias.  Foi 

possível extrair um conjunto de 20 registros de óbitos de irmãos, que serão aqui analisados. 

 
I-Divisão por gênero dos Irmãos da OTCC 

Gênero Casos  % 
Homens 15 75 
Mulheres 5 25 
Total  20 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 

 
Os resultados acima apontam para um predomínio masculino no quadro social dos 

terceiros carmelitas cachoeiranos. Os dados obtidos, em termos percentuais, encontram-se 

em consonância com outros estudos que levantaram esta categoria de análise nas ordens 

terceiras coloniais. Apesar de estarmos trabalhando com um número de irmãos bem menor 

do que o considerado em outros estudos sobre o assunto, acreditamos que comparações 

entre os dados obtidos são relevantes para melhor refletirmos sobre as especificidades dos 

terceiros de Cachoeira e para o avanço do debate historiográfico.  
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Gustavo Barbosa levantou um total de 926 irmãos, dentre os quais 629 (67,9%) eram 

do sexo masculino e os outros 297 (32,1%) do feminino (BARBOSA, 2010:62). A 

historiadora Juliana Moraes chegou à conclusão semelhante em relação à Ordem Terceira de 

São Francisco de São Paulo no século XVIII: do total de 1133 irmãos levantados, 835 

(73,7%) eram homens e 298 (22,3%) mulheres (MORAES, 2005:6). 

De acordo com Luciano Figueiredo, um dos fatores que podem explicar o baixo 

percentual feminino nas ordens terceiras estaria ligado diretamente à posição conferida às 

mulheres nos extratos mais abastados da sociedade. (Figueiredo, 1993 apud BARBOSA, 

2010: 63) 

No entender de Juliana Moraes, os números apontam para a seguinte interpretação  

 
Isso aponta para que, independente da aceitação de mulheres, as ordens 
terceiras franciscanas, durante o século XVIII, se configurassem num 
espaço de conotação majoritariamente masculino. Porém, a existência de 
lugares na mesa administrativa específicos para as participantes do sexo 
feminino indica a importância dada a esse grupo no interior da instituição. 
Contudo, fica evidenciado na documentação elaborada pelas mesas a 
ausência das mulheres no que se refere às decisões deliberadas.(MORAES, 
2005:7) 

 
II- Estado Civil dos irmãos da OTCC 

Estado civil Casos  % 
Solteiros (as) 5 25 
Casados (as) 9 45 
Viúvos (as) 2 10 
Não citado 4 20 
Total 20 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 
 

Gustavo Barbosa encontrou um padrão diferente para a Ordem Terceira de São 

Francisco de Mariana: de um total de 243 irmãos, 51 eram casados, representando 20,9% do 

quadro social do referido sodalício (BARBOSA, 2010:72). 

O mesmo foi constatado por Cristiano Souza ao analisar o estado civil dos irmãos 

que compunham a mesa administrativa da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Vila 

Rica, ou seja, os irmãos casados representavam 36% do total. (SOUZA, 2015:172) 

 
III - O clero secular na OTCC 

Estado religioso Casos % 
Clérigos 3 15 
Leigos 17 85 
Total 20 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 
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O historiador Gustavo Barbosa encontrou resultado percentual semelhante em 

relação à Ordem Terceira de São Francisco de Mariana: cerca de 12% dos irmãos terceiros 

da Ordem Franciscana pertenciam ao clero secular (BARBOSA, 2010:64). Segundo João José 

Reis “Tanto as irmandades quanto as ordens terceiras, embora recebessem religiosos, eram 

formadas sobretudo por leigos[...]”. (REIS, 1991:49) 

IV-  Irmãos homens com títulos ou patentes na OTCC 
Patentes/Títulos Casos % 
Com títulos/patentes 9 60 
Sem títulos/patente 6 40 
Total 15 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 
 

Analisando os números obtidos, percebe-se a preponderância dos irmãos que 

ostentavam títulos. Na Ordem Terceira de São Francisco de Mariana, o percentual dos 

associados que possuíam títulos ou patentes representa cerca de 25% (BARBOSA, 2010:77). 

Os resultados encontrados na presente pesquisa apontam para um percentual muito maior, 

porém devemos ponderar termos tratado de uma pequena amostragem. Em estudos 

vindouros, pretendemos ampliar o número de irmãos a serem analisados, o que pode resultar 

em conclusões mais contundentes.  

V - Naturalidade dos Irmãos da OTCC 
Naturalidade Casos % 
Colônia 4 20 
Reino 11 55 
Não informado 5 25 
Total 20 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 
 

Os números apontam que o sodalício de Cachoeira era formado majoritariamente 

por reinóis. Barbosa apresentou o mesmo resultado em relação à Ordem Terceira de São 

Francisco de Mariana: 79% dos irmãos eram naturais do reino (BARBOSA, 2010:66). 

 
VI- Naturalidade dos irmãos terceiros reinóis da OTCC 

Naturalidade Casos % 
Entre Douro e Minho 10 90,91 
Algarves 1 9,09 
Total 11 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 

 

Os irmãos reinóis eram majoritariamente do norte de Portugal, da província de Entre 

Douro e Minho. A historiadora Tânia Santana, em sua tese de doutorado, levantou um 
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conjunto de 93 testadores da Vila de Cachoeira e seu termo, e obteve um resultado 

semelhante, cerca de 45% eram provenientes do norte de Portugal. (SANTANA, 2016:114) 

A dissertação de Gustavo Barbosa apontou a mesma inserção dos portugueses no 

quadro social da ordem terceira franciscana de Mariana: cerca de 75,3% dos irmãos eram 

naturais do reino e, deste conjunto, 63,8% eram naturais da citada província de Entre Douro 

e Minho (BARBOSA, 2010:66-69). 

Nilza Braga, em seu artigo sobre a trajetória do portuense Elias Antônio Lopes, 

afirma o seguinte “Logo, a região ao norte de Portugal, de Entre o Douro e Minho, foi 

responsável pela maior parte dos emigrantes portugueses vindos para o Brasil no século 

XVIII.” (BRAGA, 2013:99). 

VII -Irmãos da OTCC que deixaram testamento 
Testamento Casos % 
Com testamento 17 85 
Ab intestado 3 15 
Total 20 100 

Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749. Laboratório 
Reitor Eugênio Veiga. 
 

Na primeira metade do século XVIII, 85% dos irmãos terceiros de Cachoeira 

deixaram testamento. Provavelmente, estavam preocupados com o “bem morrer”, uma vez 

que as disposições testamentárias da época geralmente indicam, dentre outros aspectos, o 

local do sepultamento, as vestes que deveriam ornar o seu corpo, as missas em intenção da 

sua alma, os cortejos fúnebres, etc.  

Gráfico I – Quem eram os testamenteiros dos irmãos terceiros do Carmo de Cachoeira? 

 
Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-
1749. Laboratório Reitor Eugênio Veiga. 
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Dos vinte assentos de óbitos dos irmãos terceiros em análise, nove informam quem 

eram os testamenteiros que haviam sido designados para exercerem a testamentaria.  

A fim de problematizar algumas questões, apresentaremos os elos sociais entre 

testadores e testamenteiros. A maioria dos testamenteiros desta amostragem pertencia ao 

próprio grupo familiar do testador. Foi o caso de Dona Antônia Pereira do Lago, natural e 

moradora na Vila de Cachoeira, que nomeou por seus testamenteiros os seguintes membros 

da sua família: em primeiro lugar o seu primo José Gonçalves Fiuza, em segundo lugar o seu 

tio Luís Gonçalves Fiuza e, em terceiro lugar, o seu primo Manoel de Mello Lima.17  

Dona Antônia Pereira do Lago pertencia a uma família de projeção social e 

econômica na vila, segundo o historiador Luiz Claudio Dias do Nascimento  

 
Essas famílias, unidas por intricadas relações matrimoniais, eram ricas e 
politicamente influentes no Recôncavo baiano do século XVIII e início 
do século XIX. Suas terras abrangiam nessa época o território que 
compreendia os termos de Cachoeira, São Felix, Maragogipe e Santo 
Amaro, tanto aquelas zonas dos engenhos de açúcar como a zona 
fumageira. José Gonçalves Fiuza, por exemplo, ligara-se por segundas 
núpcias com Florinda Inácia de Araújo de Aragão, que em meados do 
século XVIII era proprietária do engenho da Ponte, no Iguape. 
(NASCIMENTO, 2007:50) 

A escolha dos testamenteiros evidencia a sua sólida rede de relações na vila, dando 

destaque à projeção do parentesco consanguíneo. Estudando essa mesma localidade, Tânia 

Santana, em sua tese de doutorado, constatou que existia um predomínio de parentes carnais 

dentre os agraciados nas partilhas da terça, sobrepondo-se, inclusive, às esmolas destinadas 

a caridade, que objetivavam a salvação da alma. Em uma sociedade tão arraigada aos valores 

católicos do Antigo Regime, esta informação é de fundamental importância para entendemos 

a dinâmica colonial em seus variados aspectos. 

Situação e comportamento diferentes referem-se ao espadeiro Manoel de Souza 

Fernandes, que nomeou os seguintes testamenteiros: em primeiro lugar o Pe. João da 

Fonseca Fontes, em segundo lugar Luís Tavares, e em terceiro lugar a Ordem Terceira do 

Carmo.18 

Manoel de Souza Fernandes, natural do reino, ao que parece, não possuía família na 

vila. Na falta de uma rede de relações sociais sólida, recorreu às instituições religiosas para 

assegurarem a efetivação do que havia sido expresso no seu testamento. Era imprescindível 

estabelecer redes sociais que de fato assegurassem a efetivação das vontades expressas em 

																																																													
17 Livro de óbitos, folhas:36.	
18 Livro de óbitos, folhas:53v. 
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testamentos, o que, conforme a crença da época, posteriormente se reverteria em dádivas 

espirituais (SANTANA, 2016: 114). 

 
IV - Trajetórias pessoais de três irmãos da OTCC: uma mulher, um oficial 
mecânico reinol, um natural da colônia dono de terras.  
 

Dona Joana da Cruz 

Dona Joana da Cruz poderia ser mais uma dentre tantas mulheres brancas que 

compunham o quadro social da Venerável Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, se não 

fosse a sua trajetória que destoava dos ditames contidos nos estatutos.   

Joana da Cruz era natural da Freguesia de São Gonçalo dos Campos e residia na Vila 

de Cachoeira. Era filha natural de Amaro Cavalcante de Aragão e Antônia de Araújo de 

Freitas. Fez testamento e nomeou os seguintes testamenteiros: em primeiro lugar, a Ordem 

Terceira do Carmo de Cachoeira, em segundo lugar, o Dr. Domingos de Matos de Oliveira, 

em terceiro lugar, Pedro Domingues e, em quarto lugar, o licenciado Sargento Mor José 

Gonçalves Fiuza.  

Além de não ser filha de legitimo matrimonio, declarou em testamento possuir um 

filho natural havido de seu tio, Antônio de Aragão, “o qual por ser filho de coito punível não 

deverá ser seu herdeiro”.19 

Segundo Juliana Moraes, candidatos que desejavam ingressar na Ordem Terceira de 

São Francisco de Braga, que não foram gerados dentro dos preceitos sacramentais da Igreja, 

conseguiram obter o aceite e adentrar ao seleto grupo dos terceiros franciscanos bracarenses. 

(MORAES, 2009:115) 

De acordo com Gustavo Barbosa “O estatuto da ordem exigia de seus membros o 

gozo de boa fama pública e vida exemplar. Estes requisitos não estariam presentes em irmãos 

que vivessem relações consideradas desviantes, como a formação de uma família ilegítima.” 

(BARBOSA, 2010:73). Seguindo este prisma analítico, inferimos que a irmã Joana burlou 

ditames presentes no estatuto, tendo em vista que foi durante certo período concubina do 

seu tio. Para Natalia Casagrande Salvador  

 
[...]os Estatutos eram documentos que registravam as intenções da ordem 
à época de sua criação, mas não necessariamente o cumprimento delas. 
Podemos confirmar por meio da comparação com outros documentos, 
que muitas normas eram de fato desobedecidas ou contornadas pelos 
irmãos terceiros. (Salvador, 2015:22) 

 

																																																													
19 Livro de óbitos, folhas:34v. 
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Quais as estratégias utilizadas por Dona Joana da Cruz a fim de ingressar e 

permanecer no quadro social da ordem? A indicação da OTCC para exercer a função 

testamentária pode ser um indicativo da boa relação existente entre Dona Joana e o sodalício 

de Cachoeira.  

A ausência do processo de inventário dos bens de Joana nos impede de tecer 

considerações precisas no que tange à efetiva construção do seu perfil socioeconômico. Não 

sabemos se a OTCC exerceu a função testamental, porém, um outro indicativo corrobora a 

hipótese das redes de relações forjadas por Dona Joana dentro da Ordem: os outros 

testamenteiros nomeados - Dr. Domingos de Matos de Oliveira e o sargento mor José 

Gonçalves Fiuza - foram designados por outros irmãos para também exercerem a função 

testamentária. Por isso, inferirmos que existe uma grande probabilidade de ambos 

pertencerem ao quadro social da ordem, e, no caso do sargento mor José Fiuza, outro dado 

reforça ainda mais a citada possibilidade: sua mulher Jeronima Clara de Almeida era irmã 

terceira do referido sodalício de Cachoeira. 

 

Manoel de Souza Fernandes 

Manoel de Souza Fernandes poderia ser mais um dos reinóis, computados na 

presente pesquisa, que compunham o quadro social da OTCC, porém a sua profissão 

destoava dos demais; era oficial mecânico, pois declarou exercer a profissão de espadeiro. 

Russell-Wood estudou as Ordens Terceiras de Salvador e, segundo ele, um dos fatores que 

impossibilitaria o ingresso nas ordens seria o exercício de “ofício vil” (WOOD, 1989 apud 

NIZZA, 2010:183). 

Para a historiadora Juliana Moraes, “essa imposição, porém, muitas vezes não parecia 

ser seguida à risca.” A autora vai apresentar a trajetória de Antônio Francisco Lemos, que 

residia em Curitiba em finais do século XVIII e exercia ofícios mecânicos (pedreiro e 

carpinteiro). Ele pertencia à Ordem Terceira de São Francisco que, segundo a autora, “seria 

um espaço reservado as elites” (MORAES, 2003:347-349). Ainda segundo Juliana Moraes 

 
[...] essa visão degenerativa dos oficiais mecânicos muitas vezes esconde 
certos aspectos referentes a sua inserção e aos modos como ocorria a 
mobilidade desses homens que, trabalhando com as mãos, por vezes, 
conseguiam conviver com aqueles que possuíam patrimônio maior que 
grande parte da população. (MORAES, 2003: 349) 
 

A própria Ordem Terceira do Carmo de Salvador admitiu, desde a sua fundação, 

irmãos que exerciam ofícios mecânicos. É o caso dos seguintes membros: Antônio Ferreira 
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Brabo, ferreiro, professou em 1644; Francisco Rodriguez, pintor, professou em1660; Manoel 

de Figueiredo, ourives, professou em 1670 (OTT, 1998:179). 

As informações apresentadas acima evidenciam o caráter deficitário e inconsistente 

dos estudos acerca das irmandades e confrarias coloniais que utilizam como o único meio de 

análise investigativa os estatutos e compromissos dessas agremiações leigas.  

 

João Rodrigues Adorno 

João Rodrigues Adorno nasceu no ano de 1645 e faleceu na então Vila de Nossa 

Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira em 1742, contando a idade de 97 anos.  Foi um 

dos responsáveis pela implementação da Ordem Carmelita na Freguesia de Nossa Senhora 

do Rosário, que neste tempo ainda não havia alcançado o foro de Vila.No ano de 1688, já se 

encontrava casado com D. Úrsula de Azevedo, com quem viveu até o falecimento desta, 

ocorrido em 1740.  

Era um grande senhor de terras e doou terrenos para construção dos seguintes 

edifícios de Cachoeira: convento e capela da Ordem Primeira de Nossa Senhora do Carmo, 

capela da Ordem Terceira do Carmo, Matriz de Nossa Senhora do Rosário e hospital de São 

João de Deus.  

No ano de 1719, o capitão João Rodrigues Adorno registrou em cartório uma 

escritura de perfilhação e legitimação do seu filho natural, de nome João Rodrigues Adorno, 

o moço, declarando o seguinte:  

 
que sendo ele  solteiro ouve ao dito João Rodrigues Adorno, seu filho e 
de Maria de Azevedo, mulher também solteira, sem haver entre eles 
impedimento algum para poderem casar se quisessem[...]” e “ casando ele 
depois por carta de a metade na forma da lei deste Reino de Portugal e 
suas conquistas com Dona Úrsula de Azevedo, de cujo matrimonio não 
tem filhos legítimos, ele outorgante capitão João Rodrigues Adorno ter de 
idade setenta e três anos, e a dita sua mulher, Dona Úrsula de Azevedo 
mais de sessenta anos, por cuja causa não tem mais esperança de ter filhos 
legítimos. E não tem ele outorgante herdeiros algum forçado de pai, mãe, 
ascendentes ou descendentes, por serem falecidos da vida presente. E por 
conhecer e saber ele outorgante que o dito João Rodrigues Adorno é seu 
filho natural, e por tal sempre o tratou e por ser a dita sua mãe mulher 
recolhida que não teve trato com outro homem algum mais que com ele 
outorgante o dito capitão João Rodrigues Adorno, por ser um homem 
nobre, não pode o dito seu filho natural João Rodrigues Adorno, suceder 
nem herdar seus bens, por esta razão de livre vontade sem 
constrangimento de pessoa alguma disse que por esta escritura legitima, 
como com efeito quer fazer ao dito João Rodrigues Adorno seu filho 
legitimo[...] (AHU, Bahia Avulsos, Cx.13, Doc. 1092) 

 
Seria Maria de Azevedo irmã de Úrsula de Azevedo? Infelizmente, a documentação 

existente não permite responder a esta interrogação. Segundo Adalgisa Arantes Campos, o 
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célebre mestre pintor mineiro Manoel da Costa Ataíde, ao ingressar nas ordens terceiras de 

Mariana, não atingiu à condição de irmão professo, pois era “concubinário renitente”, ou 

seja, vivia em um relacionamento conjugal que não era sacramentado pela Igreja. (CAMPOS, 

2005:67) 

Seria o caso de João Rodrigues Adorno diferente da situação vivida pelo pintor 

Ataíde? Ou a diferença estaria apenas na condição social de ambos, destacando-se João 

Rodrigues Adorno como grande proprietário de terras? Ou os dois casos revelam 

especificidades regionais no que se refere à vivência familiar e tolerância aos desvios? 

 
Considerações finais 

 
A análise dos registros de óbitos de 20 irmãos da Ordem Terceira de Nossa Senhora 

do Carmo de Cachoeira aponta para diferentes perfis dos irmãos terceiros cachoeiranos na 

primeira metade do século XVIII. Parece não ter havido um padrão rígido, inclusive do 

ponto de vista socioeconômico. É o que nos mostra as distintas trajetórias do capitão João 

Rodrigues Adorno, grande senhor de terras, e do espadeiro Manoel de Souza Fernandes, 

oficial mecânico. 

Os próprios “desvios” encontrados nas trajetórias dos irmãos são de natureza 

distintas. Dois irmãos do grupo analisado que destoavam explicitamente dos ditames contido 

nos estatutos designaram a OTCC para exercer as funções burocráticas referentes ao 

processo de seus testamentos, bem como recorreram a outras pessoas que compartilhavam 

os espaços das vivências religiosas. Na falta de redes familiares sólidas, Dona Joana da Cruz 

e Manoel de Souza Fernandes recorreram à sociabilidade religiosa tecida no decorrer de suas 

vidas.   

Este trabalho buscou evidenciar, a partir dos perfis construídos, as diferenças 

existentes no quadro social da Ordem Terceira do Carmo no que tange a aspectos morais, 

sociais e econômicos. Porém, um aspecto agregador, que distinguiria esse grupo de algumas 

das outras confrarias da Vila de Cachoeira, seria a suposta “pureza de sangue” de seus 

membros. Esta exigência era extremamente arraigada nos valores do mundo ibérico do 

Antigo Regime e seus critérios comprovavam-se a partir da reconstrução genealógica dos 

candidatos a ingressarem nas ordens terceiras, afim de se certificar se não existia nenhuma 

“mácula”, ou seja, se o candidato não descendia de mouro, judeu, índio ou negro. 

 Nossos estudos nos levam a aproximar a Ordem Terceira de Nossa Senhora do 

Carmo de Cachoeira com a Ordem Terceira de são Francisco de Mariana no que tange “o 
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cumprimento dos critérios de seleção raciais e étnicos, como a limpeza de sangue[...]” 

(BARBOSA, 2010:120). 
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PARA VER, IMITAR E SEGUIR – O ASPECTO DA POBREZA NO DISCURSO DE 
FR. MANUEL DA ILHA 

 
Rafaela Almeida Leovigildo Franca20 

 
Essa comunicação, fruto de pesquisa em andamento, se divide em dois momentos. 

Primeiro, apresentar os motivos para a escolha da “Narrativa da Custódia de Santo Antônio 

do Brasil” como objeto de análise, destacando a importância desta obra para a historiografia 

a respeito da evangelização da América Portuguesa. E, em seguida, analisar a ênfase que o 

cronista, Manuel da Ilha, confere ao aspecto da pobreza, identificando as razões por trás 

deste argumento, e o modo como este discurso se insere no contexto mais amplo das 

produções franciscanas seiscentistas. 

A Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil foi escrita em 1621 pelo 

franciscano Fr. Manuel da Ilha. Produzida em atendimento aos desígnios de Fr. Benigno de 

Gênova, então “Ministro Geral de toda a Família Franciscana” (ILHA, 1975: 141), esta obra 

deveria dar conta das ações dos Frades Menores na América Portuguesa. E cumprindo esta 

determinação, Fr. Manuel da Ilha retrata desde a escolha dos missionários enviados ao Brasil 

até a descrição do cotidiano vivido por eles na colônia. Destacando também a empreitada da 

catequese, o cronista relata as penúrias enfrentadas e, sobretudo, os sucessos alcançados na 

conversão dos nativos. 

A escolha por esta fonte em particular se dá pela percepção de que há, na 

historiografia, poucos trabalhos que se debrucem sobre a mesma. Apesar de já ter sido 

traduzida do latim para o português, e publicada em 1975, foram encontradas poucas 

menções a esta obra. Entre essas poucas referências, destacam-se os trabalhos de Federico 

Palomo (2016), e de Luís Felipe Sangenis (2014). Estes pesquisadores, no entanto, apesar de 

mencionarem a Narrativa, fazem-no de maneira muito pontual e sutil. Dessa forma, Fr. 

Manuel da Ilha e sua obra ainda permanecem à sombra da historiografia. 

Essa carência de trabalhos sobre a Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil 

aponta, em verdade, para uma lacuna historiográfica mais ampla. Nos estudos a respeito da 

evangelização do Império português, pouca menção é feita aos Frades Menores. Há uma 

predominância significativa de trabalhos voltados para as ações da Companhia de Jesus, um 

desequilíbrio já percebido por outros pesquisadores. Ângela Barreto Xavier (2006), por 

exemplo, chamou atenção para o fato de que “os inacianos dominam a produção 

historiográfica sobre os processos de evangelização na época moderna”. E alerta para as 

																																																													
20 Estudante da Graduação, do curso de História, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Esta comunicação 
é fruto de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). 
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“inevitáveis distorções que este desequilíbrio provoca na construção da paisagem histórica 

quinhentista e seiscentista” (XAVIER, 2006: 89). Segundo ela, esta imagem da Companhia, 

enquanto “ordem missionária hegemónica” e como a “única verdadeiramente eficaz em 

matérias de conversão e cristianização” (XAVIER, 2006: 87), oculta a participação de outras 

Ordens Religiosas nesse processo de expansão da fé católica. E sobre os franciscanos, 

especificamente, Xavier afirma que se a sua presença na evangelização do Império português 

é inquestionável, na historiografia parece “ter-se esfumado” (XAVIER, 2006: 90). 

Além de Ângela Xavier, Federico Palomo (2016) também concorda com a ideia de 

que há, nas produções acadêmicas, “desequilíbrios em favor da Companhia de Jesus” 

(PALOMO, 2016: 512). Segundo ambos, esta é uma imagem cuja construção remete à 

própria Época Moderna. O protagonismo jesuíta teria sido elaborado pelas penas dos 

próprios inacianos, e perpetuado pelos estudiosos destes. Tanto Palomo quanto Xavier 

afirmam que os padres jesuítas teriam produzido um vasto volume de escritos reafirmando 

esta imagem. Os inacianos não teriam hesitado em recorrer às “prensas tipográficas para 

tratar de conferir durabilidade a suas ações apostólicas” (PALOMO, 2016: 511). Dessa 

maneira, há uma abundância de fontes jesuítas, de fato maior que o volume de escritos 

deixados pelos religiosos da Ordem de São Francisco. Uma disponibilidade de materiais que 

muito contribuiu para o quadro historiográfico existente hoje. 

No entanto, é preciso reconhecer que um menor volume de escritos a respeito das 

missões franciscanas não equivale a uma inexistência real das mesmas. A abundância dos 

registros inacianos e o lugar de destaque que a historiografia lhes conferiu ao longo do tempo 

não significam que a presença dos Frades Menores “nos vários contextos ibéricos e seu 

protagonismo no campo missionário não fosse muitas vezes tanto ou mais importante que 

o alcançado pelos jesuítas” (PALOMO, 2016: 512). 

Além disso, a escrita franciscana, apesar de ser em menor volume, não foi inexistente. 

Segundo Palomo, no século XVII há um florescimento do registro escrito entre os Frades 

Menores. Ele afirma que, para este período, “não faltam os memoriais, as histórias, as 

crônicas das distintas províncias e conventos portugueses da Ordem [de São Francisco]” 

(PALOMO, 2016: 515). Estas obras trazem, em geral, a história de fundação das casas, os 

relatos de religiosos de vida exemplar, e a descrição dos eventos considerados mais 

relevantes. Mas, além disso, essas produções também atestam a presença dos Frades Menores 

em contexto missionário. Para o caso específico da agência franciscana no Brasil, a análise 

das informações contidas na Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil tem muito a 

dizer. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

329	
	

Apesar de nunca ter pisado em solo brasileiro, Manuel da Ilha não apenas evidencia 

a presença franciscana na América Portuguesa como reivindica um lugar de destaque para os 

frades no trabalho de conversão de seus nativos. Discurso que ele sustenta com base em 

relatos de terceiros. Suas principais fontes foram Fr. Leonardo de Jesus, por duas vezes 

Custódio do Brasil, e Fr. Vicente do Salvador, missionário e autor da primeira História do 

Brazil21. Destes testemunhos, ele afirma ter retirado todas as “coisas dignas de memória” 

(ILHA, 1975: 142). Além disso, o cronista recorre também a alguma documentação colonial, 

ligada à governança, que se encontra transcrita na Narrativa. Um trabalho de recolha 

documental, no qual ele diz ter enfrentado “não pequenas fadigas na investigação”, e que lhe 

permitiu classificar sua obra como “narrativa certa e verdadeira” (ILHA, 1975: 142). 

Sendo assim, tomar a Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil como objeto 

de análise contribui para a construção de um cenário mais amplo do que teria sido a 

evangelização da América Portuguesa, superando o lugar comum da suposta hegemonia 

jesuíta. Não se pretende aqui negar o papel dos inacianos, mas inserir outros agentes que 

também tiveram uma importância significativa neste processo.  

Tendo definido, de forma mais geral, a importância da obra de Fr. Manuel da Ilha 

para a historiografia, pode-se partir para uma análise mais específica de seu discurso. Apesar 

de tratar de diversos temas - construção de conventos, modo de vida dos frades, conversão 

dos nativos - há, na Narrativa, um elemento que é constante. Em cada situação descrita pelo 

cronista encontra-se, invariavelmente, a referência ao aspecto da pobreza.  

Tal característica é percebida desde as primeiras páginas da Narrativa. Segundo 

Manuel da Ilha, a prática da pobreza estaria entre as “pias e santíssimas razões” que 

determinaram a escolha dos franciscanos como missionários (ILHA, 1975: 13). Os frades 

enviados ao Brasil teriam sido, todos eles, conduzidos a esta empreitada pelo seu “desprezo 

e desapego das coisas terrenas”. Virtude que lhes era característica, e a qual ensinariam aos 

conversos, através da “austeridade de vida e pelo exemplo” (ILHA, 1975: 14). Vê-se, já neste 

momento, que a pobreza é mobilizada como argumento antes mesmo da chegada dos frades 

ao Novo Mundo. 

																																																													
21 Segundo Fr. Adriano Hypólito (1957), a obra de Vicente do Salvador consultada por Manuel da Ilha não foi 
a História do Brazil, visto que esta seria finalizada apenas em 1627, sendo, portanto, posterior à Narrativa da 
Custódia de Santo Antônio do Brasil, de 1621. Segundo Hypólito, a fonte utilizada na Narrativa seria uma obra 
anterior, uma crônica também de autoria de Vicente do Salvador, hoje perdida. Hypólito e também Fr. 
Idelfonso Silveira, que traduziu o manuscrito de Fr. Manuel da Ilha escreveu a introdução da edição brasileira 
da Narrativa, acreditam que Fr. Vicente tenha repetido passagens inteiras da crônica perdida na História do 
Brazil, o que justificaria a existência de “trechos idênticos” (ILHA, 1975: 10) entre esta e a obra de Manuel da 
Ilha.	
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A alusão à pobreza se estende juntamente com a trajetória dos frades neste “novo 

Portugal” (ILHA, 1975: 13). Ao descrever as primeiras moradias dos frades na colônia, antes 

mesmo de seu assentamento definitivo, o cronista destaca o caráter humilde destas pobres 

habitações. Essas casas provisórias, segundo ele, não eram mais que “celas de barro” (ILHA, 

1975: 32). Segundo Fr. Manuel da Ilha, durante as obras do Convento de S. Francisco da 

Vitória, por exemplo, os missionários teriam vivido por “cinco ou seis anos em pequenas 

casas de paredes de barro, cobertas de palha, com pouca luz e claridade” (ILHA, 1975: 51-

52). O cronista aponta o mesmo para o Convento de Santo Antônio da Paraíba, que foi 

precedido pela construção de “casas de barro para moradia dos pobres Frades” (ILHA, 1975: 

49). Com essas descrições, ele demonstra que os frades não teriam se preocupado com 

“grandes construções, mas só com o que era estritamente necessário” (ILHA, 1975: 80).  

Esse desprendimento se conservaria também no momento de fundação dos 

conventos propriamente ditos, todos eles erigidos “com as esmolas dos moradores do lugar” 

(ILHA, 1975: 72). Os devotos, além de financiarem as obras, teriam trabalhado nestas, ao 

lado dos próprios frades, “que não apenas trabalham na construção, mas exercem o múnus 

de operários da vinha do Senhor” (ILHA, 1975: 78).  Dessa forma, todo o processo de 

instalação dos frades na colônia teria se dado em conformidade com a vida humilde que 

defendiam. 

O aspecto da pobreza se faz notar também no modo de vida dos religiosos descritos 

por Fr. Manuel da Ilha. Segundo seus relatos, os franciscanos que se deslocaram ao Brasil 

foram aqueles “de vida provada e de costumes respeitáveis” (ILHA, 1975: 14). E, na 

Narrativa, os frades de vida exemplar são retratados como religiosos devotados à 

“austeridade de vida, clausura, pobreza, humildade e observância da Regra” (ILHA, 1975: 

15). Fr. Melchior de Santa Catarina, por exemplo, o primeiro custódio do Brasil, é descrito 

como frade que “amou apaixonadamente a pobreza e a observância da Regra” (ILHA, 1975: 

23). Caso similar aos deFr. Francisco de S. Boaventura, que viveu “com zelo da religião, amor 

à santa pobreza” (ILHA, 1975: 27), e Fr. Bernardino das Neves que, até o fim de sua vida, 

foi “profundamente humilde, inflamado de ardente caridade para com Deus e o próximo, 

generoso, afável, amantíssimo da pobreza e penitência” (ILHA, 1975: 86). 

Entre estes exemplos, o cronista confere atenção especial ao Fr. Pedro Palacios, que 

teria sido particularmente rigoroso no cumprimento da Regra, especialmente no que diz 

respeito ao voto de pobreza. Suas “virtudes e grande santidade” são descritas por Manuel da 

Ilha com muitos detalhes, e em tom de grande admiração (ILHA, 1975: 58). O frade em 

questão teria seguido o ideal de isolamento em sua forma mais rígida, habitando em uma 
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ermida, na Capitania do Espírito Santo. Palacios vivia, unicamente, com “pequenas esmolas, 

com as quais ainda ajudava os pobres”. Despia-se completamente dos confortos do mundo, 

dormindo “sobre uma tábua, servindo-se de uma pedra como travesseiro”, costumava andar 

“descalço e trajava uma veste miserável e remendada” (ILHA, 1975: 59). Era também 

extremamente penitente, “ordinariamente jejuava a pão e água, usava continuamente um 

cilício e levava vida de exemplo e edificação para todos” (ILHA, 1975: 58).  

Além de figurar na caracterização das casas e dos religiosos, a pobreza aparece ainda 

como argumento nas disputas entre Ordens Religiosas. Na Narrativa, Fr. Manuel da Ilha 

descreve um episódio específico, ocorrido na Capitania da Paraíba, envolvendo os frades 

menores e os jesuítas. Uma disputa pelo espaço das missões, da qual os franciscanos teriam 

saído vitoriosos. Êxito que o cronista justifica pela postura humilde dos frades, a qual teria 

lhes assegurado a preferência tanto dos nativos quanto das autoridades coloniais. Segundo 

Manuel da Ilha, “aqueles gentios não queriam outros Religiosos para os instruir na fé católica, 

mas somente os Frades Menores” (ILHA, 1975: 126). Predileção que se deve ao fato de que 

os franciscanos “nada aceitavam deles [dos gentios], nem adquiriam riquezas, nem os 

ocupavam nos trabalhos e na agricultura, proibidos que eram pela sua Regra” (ILHA, 1975: 

13). E quanto aos colonos, a preferência pelos frades menores se deve ao fato de que estes 

realizam seu trabalho sem exigir “nenhuma comedia [alimento]” (ILHA, 1975: 130).  

Reconhecendo então que a pobreza é um elemento onipresente na Narrativa, resta-

nos compreender as razões por trás deste discurso. Longe de ser entendida como uma 

repetição ao acaso, mas como parte dos objetivos do cronista, é preciso identificar por que 

Fr. Manuel da Ilha elege justamente a pobreza como argumento, e confere a este aspecto um 

papel tão central em sua obra.  

Em primeiro lugar há que se reconhecer de onde Fr. Manuel da Ilha escreve e porque 

o faz. Como já foi dito anteriormente, a Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil é 

fruto de uma encomenda vinda das instâncias superiores da Ordem de São Francisco. Dessa 

forma, assim como outras crônicas religiosas produzidas neste período, a obra de Manuel da 

Ilha estaria delimitada por “critérios de ordem institucional”, e “sujeita a formas de aprovação 

e censuras internas” (PALOMO, 2016: 516). Reconhecer a filiação de Fr. Manuel da Ilha é o 

primeiro passo para se compreender seu discurso na Narrativa. 

No século XVII, os franciscanos encontravam-se divididos em “múltiplas famílias e 

sensibilidades religiosas (conventuais, observantes, capuchos e capuchinhos)” (PALOMO, 

2016: 511). E cada um desses ramos lançará mão de seus próprios cronistas, visando a 

edificação de uma memória que privilegiasse as virtudes que lhes eram mais caras. A crônica 
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seria então um veículo, não apenas para registrar a trajetória da casa, mas para criar um 

modelo espiritual a ser seguido. Uma “função pedagógica e de exemplaridade” já identificada 

por Lígia Bellini e Moreno Pacheco (2009: 151). Além deles, Luís de Sá Fardilha também 

destacou o objetivo destes escritos, “cujo exemplo podia funcionar como referencial” para 

os futuros religiosos (FARDILHA, 2001: 106). 

Como membro da Província de Santo Antônio de Portugal, Fr. Manuel da Ilha 

pertencia ao ramo franciscano ligado à vertente espiritual da Mais Estrita Observância. Uma 

corrente que, segundo Carlos Azevedo (2000), defendia um estilo de vida mais rigoroso. 

Azevedo afirma que esses religiosos “insistiam na observância integral da regra, praticavam 

a austeridade e a pobreza na simplicidade dos edifícios e no passadio cotidiano”, habitavam 

“em sítios ermos”, chegando a adotar, nos casos mais rígidos, a prática do eremitismo 

(AZEVEDO, 2000: 274).  

Essa herança observante de Fr. Manuel da Ilha transparece na Narrativa. E ao 

comparar sua obra com as de outros autores, também pertencentes ao ramo franciscano da 

Mais Estrita Observância, vê-se que a referência constante à pobreza não é uma peculiaridade 

desse cronista. Fr. Manuel da Esperança, por exemplo, na segunda parte de sua História 

Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Província de Portugal, escrita em 

1666, também traça um perfil de frade exemplar que deveria ser “cada dia mais devoto, mais 

pobre, mais penitente” (ESPERANÇA, 1666: 653). Descrição que ainda se encontrará no 

século XVIII, na obra intitulada Escola de Penitência, Caminho da Perfeição, Estrada Segura 

Para a Vida Eterna, Crônica da Santa Província de Santo António da Regular e Estreita 

Observância da Ordem do Seráfico Patriarca São Francisco no Instituto Capucho neste 

Reino de Portugal, produzida em 1740 por Fr. Martinho do Amor de Deus sobre a Província 

que supervisionou os primeiros tempos da atuação da Ordem no Brasil. 

Essas informações indicam que a ênfase que Manuel da Ilha confere ao “amor à santa 

pobreza” (ILHA, 1975: 27) constitui-se como argumento identitário. E o ponto central desta 

análise, em desenvolvimento, está no fato de que o cronista pertencia ao ramo da Mais Estrita 

Observância. Vertente que tinha na pobreza seu principal pilar. E reconhecendo então a 

filiação espiritual do cronista, a Narrativa da Custódia de Santo Antônio do Brasil pode ser 

lida como uma entre as várias obras projetadas para “fixar a memória escrita dos minoritas 

[Frades Menores] em Portugal” (FARDILHA, 2001: 105). Memória esta que visava 

consolidar a imagem dos observantes como o que Luís de Sá Fardilha chama de “os mais 

diretos herdeiros do autêntico espírito do Patriarca Seráfico” (FARDILHA, 2001: 105). 

Reputação que deveria ser mantida pelos futuros religiosos. A insistência de Fr. Manuel da 
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Ilha no aspecto da pobreza é, portanto, um esforço para que os “novos soldados” que se 

juntassem ao “exército da religião” tivessem “o que ver, imitar e seguir” (ILHA, 1975: 15). 
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ENTRE O QUE A EXPERIÊNCIA MELHOR DECIDIRÁ E A INSÍGNIA DA 
TOGA: RELAÇÕES ENTRE O GOVERNO DE D. FERNANDO JOSÉ DE 
PORTUGAL E CASTRO (1788-1801) E A JUSTIÇA NA CAPITANIA DA BAHIA 

 
Milena Pinillos Prisco Teixeira1 

 
O principal objetivo deste trabalho é compreender as relações entre o governo de D. 

Fernando José de Portugal e Castro (1788-1801) e a justiça na capitania da Bahia no final do 

século XVIII. Trata-se de um tema que surgiu a partir das questões levantadas no decorrer 

do processo de Iniciação Científica financiado pela FAPESB (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia), iniciado em agosto de 2015 e concluído em 2016 do mesmo 

mês. Este projeto teve como tema central o estudo de aspectos da administração do Brasil 

no período colonial, incluindo autonomia administrativa, exercício do mando e 

governabilidade; constituiu-se de uma pesquisa que teve como objetivo analisar os 

comentários feitos por D. Fernando José de Portugal e Castro, ao último regimento dos 

governadores-gerais de 1677. 

O projeto de Iniciação Científica esteve vinculado ao projeto de pesquisa de pós-

doutorado da professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal da Bahia, Drª Patrícia Valim, cujo título é “Notáveis 

bahinenses na formação da nação brasiliense: 1796-1824” e que tem por objetivo estudar a 

participação do grupo de homens notáveis da capitania da Bahia na Conjuração Baiana de 

1798 e os papéis políticos determinantes que alguns deles tiveram posteriormente. Para os 

fins da Iniciação Científica, privilegiou-se o estudo da atuação do governador da capitania da 

Bahia, D. Fernando José de Portugal e Castro, o articulador dos interesses do grupo de 

notáveis com a coroa portuguesa e os demais setores da sociedade baiana2. 

A baliza desta pesquisa corresponde ao período de profundas transformações no 

Império Português, deflagradas na crise do Sistema Colonial, entendida como um conjunto 

de tendências políticas e econômicas que forcejavam distender ou mesmo desatar os laços 

de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. Essas 

tendências manifestaram-se no interior da crise do Antigo Regime e apresentaram-se como 

																																																													
1 Aluna de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, bolsista 
FAPESB (2015-2016), desenvolvendo pesquisa sob orientação da Profª. Drª. Patrícia Valim. 
2 Para essa e outras questões referentes à Conjuração Baiana de 1798 e ao governo de D. Fernando José de 
Portugal e Castro na capitania da Bahia, ver: Patrícia Valim. Da Sedição dos mulatos à Conjuração Baiana 
de 1798: a construção de uma memória histórica. São Paulo: USP/DH/FFLCH, 2007 [Dissertação]. E, da 
mesma autora, Corporação dos enteados: tensão, contestação e negociação política na Conjuração Baiana de 
1798. São Paulo: USP/DH/FFLCH, 2013. [Doutorado]. Passim. 
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um conjunto de problemas que a monarquia absolutista tinha de enfrentar3. Para o Governo 

do Estado do Brasil, a política colonial portuguesa concretizou-se em projetos políticos 

distintos na passagem do século XVIII para o XIX. 

No final do século XVIII, o então Secretário de Estado e Ministro da Marinha e 

Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, empreendeu um programa de 

reformas cujo objetivo era dinamizar a economia da principal colônia do Império Português. 

Tratou-se de um período no qual a coroa portuguesa concentrou seus esforços na tentativa 

de remover os obstáculos ao pleno funcionamento do sistema colonial e reorganizar os 

ditames da exploração ultramarina, reafirmando a interdependência entre a colônia e 

metrópole4. Nesse sentido, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, “a expressão mais conspícua da 

perspectiva reformista”, apresentou em 1797 um vasto e articulado plano de fomento da 

exploração econômica do Brasil: “Memória sobre o Melhoramento dos Domínios de S. Majestade na 

América”5. 

Na nova conjuntura, este plano procurou fortalecer os vínculos que uniam a 

metrópole europeia à colônia americana. Entretanto, alguns itens desse projeto reformista 

não foram implementados em sua totalidade na capitania da Bahia, uma vez que 

inviabilizaram a manutenção de antigos privilégios políticos e econômicos de um grupo de 

homens notáveis, a corporação dos enteados6, que participou da Conjuração Baiana de 1798 e 

carreira do então governador. Esse grupo era composto por homens envolvidos em uma 

série de atividades políticas e comerciais e que exerceram grande influência nos rumos da 

política desenvolvida pela coroa portuguesa no final do século XVIII e início do século XIX7. 

Do ponto de vista político, as reformas propostas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

em seu mais famoso escrito, “Memória sobre o Melhoramento dos Domínios de S. Majestade na 

América”, de 1797, e as propostas de D. Fernando José de Portugal e Castro, sistematizadas 

nos comentários ao regimento de Roque da Costa Barreto de 1677, que viria a ser o 

																																																													
3 Cf. NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: 
Hucitec, 2011, p.117-118. 
4 Fernando A. Novais, op.cit, p. 213-298. 
5 Idem, ibidem. 
6 Corporação dos enteados foi a denominação feita no final do século XVIII pelo professor régio de língua grega, 
Luís do Santos Vilhena, para indicar um grupo seleto da administração local que cometia abusos e desordens. 
Mesmo sem indicar os nomes dos funcionários envolvidos, o fato é que o grupo contava com alguns membros 
da administração de D. Fernando José de Portugal e Castro. Destaca-se também a participação no grupo do 
então Secretário de Estado, José Pires de Carvalho e Albuquerque, cuja família manteve por décadas o controle 
exclusivo da memória cartorial do Estado. Cumpre destacar que a proximidade com o então Secretário de 
Estado foi fundamental para que o governador D. Fernando José de Portugal e Castro executasse a tarefa de 
revisar e comentar todos os regimentos dos governadores do Brasil já que o Secretário de Estado lhe franqueava 
constantemente os documentos arquivados na Secretaria de Estado e Governo do Brasil, que ficava na Bahia. 
VALIM, Patrícia. Corporação dos enteados, op.cit. 
7 VALIM, Corporação dos enteados, op.cit. 
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regimento dos Vice-Reis, apresentaram-se como projetos políticos distintos que deflagraram 

tensões e conflitos entre grupos políticos locais8. 

O modo de governar da coroa portuguesa “a bem das circunstâncias” no final do 

século XVIII, encontrou ressonância com o modo de governar de D. Fernando José de 

Portugal e Castro que, por sua vez, estava em conformidade com os interesses políticos e 

econômicos da corporação dos enteados. Tratou-se, então, de um projeto político que se formou 

naqueles anos finais do século XVIII, capitaneado por D. Fernando José de Portugal e 

Castro, o principal articulador dos interesses em questão9. Sua atuação política e 

administrativa chamou a atenção da coroa e, não por acaso, durante este período ele foi 

nomeado a fazer a revisão e os comentários de todos os Regimentos dos governadores do 

Brasil como também a opinar sobre outros temas de suma importância para a coroa 

portuguesa, como o tráfico de escravos e sobre a criação de um Tribunal da Relação em 

Pernambuco10. 

Como se pôde observar, “o espírito acanhado e rotineiro”11 do governador da 

capitania da Bahia e o seu senso pragmático de “executar as Reais Ordens com eficácia, 

firmeza e resolução”12, fizeram com que D. Fernando José de Portugal e Castro fosse 

chamado a emitir opiniões sobre assuntos prioritários à coroa na conjuntura do final do 

século XVIII. Nesse sentido, em 30 de junho de 1796, por Provisão expedida pelo Conselho 

Ultramarino, foi designado a fazer em segredo de Estado observações sobre o último 

																																																													
8 Idem.  
9 Idem, Ler especialmente o capítulo 2: Tempos de Contestação: 1797-1798, pp. 114-178.  
10 Cf REISEWITZ, Marianne. Dom Fernando José de Portugal e Castro: prática ilustrada metropolitana na 
colônia (1788-1801). São Paulo: USP, 2001. [Dissertação]. A tese desta autora procurou demonstrar que a 
atuação política de D. Fernando José de Portugal e Castro na capitania da Bahia cumpre os requisitos que o 
colocam em uma posição de representante político do reformismo ilustrado pois, no âmbito da administração 
pública, suas características sociais de nobre, fidalgo e funcionário metropolitano, atreladas às tentativas de 
tentar aplicar as tendências gerais da ilustração ibérica o colocariam em tal posição. Para esta autora, a tarefa de 
realizar a revisão do Regimento de 1677 foi entendida como um exemplo das ocupações intelectuais de D. 
Fernando José de Portugal, assim como as traduções do poeta inglês Alexander Pope. Em perspectiva distinta, 
Patrícia Valim apontou que a elaboração dos comentários ao regimento foi crucial para a manutenção do poder 
colonial no Brasil, destacando a importância política desta tarefa; VALIM, idem, p.74. 
11Ao reconhecer que D. João VI foi um bom rei para o Brasil, Manuel de Oliveira Lima traçou os perfis de seus 
principais ministros, dentre os quais destaca-se o Marquês de Aguiar, título que D. Fernando José de Portugal 
recebeu em dezembro de 1808. Em janeiro deste mesmo ano, já no Rio de Janeiro, foi escolhido para três 
importantes lugares da governação: Ministro assistente ao Despacho, Ministro do Reino e Presidente do Real 
Erário. Cumpre destacar que D. Fernando José de Portugal era filho secundogênito de 1ª nobreza, ou seja, 
nascido em uma casa não titular da “primeira nobreza da corte”.  Cf. Rodolfo Garcia, Ensaio sobre a História 
Política e Administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975, p.162; VALIM, idem. p.75; 
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Trajetórias sociais e governo das conquistas: notas preliminares sobre os 
vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos XVII e XVIII, p.250-283. In: FRAGOSO, João, 
BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica 
imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
12 Comentário de D. Fernando José de Portugal e Castro ao 43º ao Regimento de Roque da Costa Barreto dos 
Governadores Gerais. Talvez sejam estas três palavras que melhor definam o pragmatismo e a atuação política 
de D. Fernando José de Portugal e Castro. In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de. op.cit. p.815. 
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regimento dos governadores-gerais, que trouxe Roque da Costa Barreto, Mestre de Campo 

General do Estado do Brasil, em data de 23 de janeiro de 167713.  

Rodolfo Garcia dedicou um capítulo ao Regimento de Roque da Costa Barreto (XVII 

– O regimento de Roque da Costa Barreto e os comentários de D. Fernando José de 

Portugal) em sua obra póstuma Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil, cuja 

primeira edição de 1953 contou com o prefácio de Afonso de Taunay. Segundo o autor, o 

Regimento de 1677 expedido ao Governador-Geral Roque da Costa Barreto, ampliado e 

comentado pelo penúltimo Vice-Rei D. Fernando José de Portugal e Castro constituiu o 

“melhor código administrativo comentado que tivemos no Brasil Colonial”14.  
 
Esse importante documento mais notável se tornou depois que, em virtude da 
Provisão do Conselho Ultramarino, de 30 de julho de 1796, renovada por outra 
de 10 de abril de 1804, o Vice-Rei D. Fernando José de Portugal teve ordem de 
estuda-lo ou refundi-lo de acordo com as disposições que alteraram, ampliaram 
ou restringiram alguns de seus capítulos. As observações ou comentários de D. 
Fernando, um dos mais ilustrados estadistas que governaram o Brasil, revelam seu 
alto senso administrativo, de par com o conhecimento adquirido na prática do 
governo15. 
 

Em nota introdutória ao regimento, Marcos Carneiro de Mendonça além de explicitar 

os temas que compõem os 61 capítulos, realizando uma sistematização das instruções, 

destacou a importância histórica dos comentários acrescidos por D. Fernando José de 

Portugal e Castro, 
 
Comentário histórico, elucidativo, que acompanha a presente publicação. A 
extensão do prazo de validade desta lei geral, aumentou sua importância histórica 
e serviu para inspirar praxes administrativas persistentes no Brasil. A ordem das 
matérias deste Regimento norteou, em parte, a classificação das matérias expostas 
na Introdução a esta obra, e a organização do seu índice em que são indicadas 
todas as referências às mesmas, existente nos Regimentos, o que facilitará a 
pesquisa de quem pretenda estudar qualquer delas16.  
 

Ainda que o objetivo de sua obra não fosse o de tecer uma análise crítica ao conjunto 

de documentos transcritos, em seus comentários finais, o autor salientou que a longo prazo 

o Regimento de 1677 firmou-se como a “segunda das Constituições do Estado do Brasil”17. Os 

“comentários elucidativos” tecidos por D. Fernando José de Portugal e Castro converteram-

se em um importante balanço da colonização portuguesa no Brasil no final do século XVIII 

																																																													
13. BN, Divisão de Manuscritos, Fundo Marquês de Aguiar, doc. 1, 4, 7 de 30 de julho de 1796. Apud VALIM, 
op. cit 
14GARCIA, Rodolfo, op.cit. p.138-145. 
15 Idem p.138. 
16 MENDONÇA, op.c it., p. 739. Grifo meu. 
17 MENDONÇA, op.c it., p.744. 
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e que serviriam para a elaboração, a partir da primeira década do século XIX, do primeiro 

regimento do Vice-Reinado18. 

Após a leitura da fonte documental, os 61 capítulos foram dispostos em eixos 

temáticos que indicaram as questões prioritárias da administração portuguesa referente à 

colônia. A análise dos capítulos dispostos em eixos temáticos permitiu-nos identificar, além 

de questões de ordem geral, subitens que revelaram questões mais específicas. Cumpre 

destacar que os critérios adotados na divisão dos eixos temáticos (estrutura judicial, administração 

fazendária, organização militar e administração eclesiástica) seguiram as indicações dos trabalhos de 

Rodolfo Garcia e Graça Salgado19. Privilegiou-se, assim como o estudo de Graça Salgado, 

iniciar a análise com o eixo temático estrutura judicial pois,  
 
[...] a aplicação da justiça, desde os primórdios da colonização portuguesa na 
América, foi uma das preocupações essenciais da Coroa. Fazer cumprir a lei, evitar 
abusos e crimes, garantir a tranquilidade social, tais são os propósitos do aparelho 
judicial em qualquer época. 20 
 

Para justificar o critério adotado, qual seja, iniciar a análise com a estrutura judicial, 

Graça Salgado citou o capítulo 35º do Regimento de 166721 que, como será possível 

demostrar neste trabalho, aponta para a importância da boa aplicação da justiça. A aplicação 

da boa justiça foi entendida como um dos pressupostos de grande relevância para a 

administração do bom governo do Estado do Brasil e, justamente por isso, optou-se por 

destacá-la. Nesse sentido, após a conclusão do relatório final da Iniciação Científica, cujo 

título é “O que a experiência melhor decidirá: comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro, 

governador da capitania da Bahia (1788-1801), ao último Regimento dos Governadores Gerais de 1677”, 

pretendeu-se dar continuidade ao tema desenvolvido, ampliando o escopo de análise para as 

questões mais relevantes sobre a estrutura judicial a partir dos comentários de D. Fernando 

José de Portugal e Castro ao tema, expressos nos capítulos 35º, 36º, 37º, 44º e 47º do 

Regimento de 1677. Pretendeu-se, portanto, compreender as relações entre o governo de D. 

Fernando José de Portugal e Castro e a justiça na Bahia no final do século XVIII22. 

																																																													
18 VALIM, op.cit. p.72. 
19 GARCIA, Rodolfo. Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1975; SALGADO, Graça. Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. 
20SALGADO, idem. p.73. 
21 Idem, ibidem. 
22 A expressão justiça no período colonial assumia um significado mais amplo. De acordo com o dicionário 
composto pelo padre Rafael Bluteau, justiça significa a virtude de obrar conforme as leis; execução do que as 
leis prescrevem; justiça opõe-se a desgraça e a por mercê; fazer justiça de alguém, puni-lo, castigá-lo segundo 
as leis; justiça ou magistrado que faz justiça e executa as leis; ter justiça é ter direito e razão. D. Rafael Bluteau. 
Diccionario da Lingua Portugueza, (volume 1: A-K), p. 748. Disponível no sítio: 
http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/00299210#page/1/mode/1up. 
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Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, privilegiou-se a atuação de D. 

Fernando José de Portugal e Castro em questões que envolveram a justiça no final do século 

XVIII, utilizando-se como fonte preferencial os capítulos do Regimento de 1677 que 

compõem o eixo temático estrutura judicial – administração da justiça. Como o nome indica, os 

capítulos que compõe este tema versam sobre a estrutura judicial, ou seja, o aparelho de 

administração judicial e suas instituições, destacando-se o Tribunal da Relação da Bahia e a 

atuação de seus magistrados, além de questões de cultura jurídica típicas do Antigo Regime. 

Para o bom termo dos objetivos propostos, este trabalho foi apresentado em três capítulos.  

No primeiro capítulo (A justiça na capitania da Bahia no final do século XVIII) analisaram-

se alguns “problemas de justiça” ocorridos no final do século XVIII durante o governo de 

D. Fernando José de Portugal e Castro na capitania da Bahia, entre os anos de 1788-1801. 

Dentre estes, destacaram-se dois principais: 1) o grande número de réus presos nas cadeias 

da Bahia condenados à morte e 2) os episódios de perdão régio aos presos na cadeia da cidade 

no ano de 1799. 

Segundo relatos do professor régio de língua grega, Luís dos Santos Vilhena, na Bahia 

do final do século XVIII, o governo civil ou secular era compreendido por três termos: a boa 

administração da justiça, a arrecadação da Real Fazenda e o governo econômico do povo. 

Para a boa administração da justiça, o governo estava dividido em cinco comarcas (antigas 

capitanias): do norte para o sul compreendiam Sergipe Del Rei, Bahia, Ilhéus e Porto Seguro, 

todas na costa, e Jacobina no interior do sertão. Os ouvidores destas comarcas23 faziam vezes 

de corregedores com jurisdição tanto no cível, como no crime, e dos seus despachos e 

sentenças se agravava e apelava recorrendo-se a Tribunal da Relação, local onde se discutia 

se o agravante ou apelante tinha ou não justiça. Era também responsabilidade dos ouvidores 

revogar ou confirmar as sentenças dos juízes forenses ou ordinários das comarcas, além de 

servirem de provedores da Real Fazenda24. 

A cidade de Salvador era a sede do primeiro Tribunal da Relação fundado em 1609, 

órgão responsável por tomar conhecimento por apelação ou agravo dos despachos e 

																																																													
23 Os ouvidores-gerais ou ouvidores de comarca eram os magistrados que estavam à frente das comarcas, que 
recebiam uma nomeação régia para as ouvidorias e tinham jurisdição sobre todo o território dessa instituição. 
Eram os principais responsáveis por acompanhar as atividades das câmaras e pela realização das correições. 
Para os territórios ultramarinos, a Coroa portuguesa nomeava ouvidores-gerais que, na prática, tinham 
competências semelhantes aos corregedores do reino, inclusive deveriam seguir os mesmos capítulos das 
Ordenações. O ouvidor geral era a autoridade máxima da justiça na colônia, subordinados administrativamente 
apenas ao governador-geral. Julgava recursos vindos dos ouvidores das capitanias e dispunha de poderes para 
investigar a aplicação da legislação em todas as localidades. MELLO, Isabele de Matos Pereira. Os ministros da 
justiça na América Portuguesa: Ouvidores-Gerais e Juízes de Fora na Administração Colonial. Revista de 
História nº 171, p.351-381, jul.-dez, 2014; SALGADO, op.cit. p.76. 
24 VILHENA, Luís dos Santos. Notícias soteropolitanas e brasílicas. Salvador: Itapuã, 1969. 3 vs, p. 297. 
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sentenças dos juízes inferiores de toda a capitania, estendendo sua jurisdição até os ouvidores 

de Pernambuco, Lagoas, Paraíba e mais comarcas pertencentes à capitania de Pernambuco. 

Para além, a jurisdição do Tribunal da Relação da Bahia abrangia o reino de Angola e as Ilhas 

de São Tomé e Príncipe25, “para as revogar, aprovar, ou reformar segundo os fundamentos 

sôbre que se fundam, e a justiça que assiste aos agravantes, apelantes, e embargantes”26. 

Ainda segundo Vilhena, um dos motivos pelo qual a cidade de Salvador encontrava-

se em estado de desorganização administrativa no final do século XVIII tinha origem nas 

desordens entre o Senado da Câmara e o Supremo Tribunal da Relação: 
 
Uma outra origem de desordens no Senado é a ascendência que o Supremo 
Tribunal da Relação tem arrogado sôbre êle, sendo certo que querendo o Senado 
fazer obviar algumas infrações das leis municipais, e ainda Portarias do exmos. 
Governadores interpõe a parte um agravo para a Relação, e tem por certo o 
provimento com que já conta quando agrava; motivo por que vêm a ficar sem 
validade as posturas, e reiteradas Portarias o Senado ou para melhor, o Presidente 
iludido, e os perversos com a mão alçada para descarregarem quando êste obsta 
as suas pretensões27. 
 

Este capítulo teve como propósito compreender alguns “problemas de justiça”28 

ocorridos no final do século XVIII durante o governo de D. Fernando José de Portugal e 

Castro na capitania da Bahia. Para tanto, privilegiou-se a análise de duas situações: 1) o grande 

número de réus presos na cadeia na cidade de Salvador condenados à morte e 2) os episódios 

de perdão régio aos presos na cadeia da cidade no ano de 1799. 

Em 16 de julho de 1785, D. Rodrigo José de Menezes29, antecessor de D. Fernando 

José de Portugal e Castro no governo da capitania da Bahia, escreveu um ofício para 

Martinho de Mello e Castro, secretário de Estado da Marinha e Ultramar, informando-lhe 

do grande número de presos condenados à morte nas cadeias da Bahia, o grande horror que 

levaria a efeito tantas execuções e a necessidade de despovoar as cadeias da cidade.  
 
A emencidade de Reos, que estão em pena ultima, o horror que cauzarão tantas 
execuçoens juntas, e a necessidade que há de despovoar as cadeias desta cidade, 
me obriga a por na Prezença da Rainha Nossa Senhora, que não obstante 
estabeleceu eu em observancia do ultimo Alvará as vezitas da cadeas em cada hú 
mez, porque senão fazia mais, que quatro vizitas anualmente, ao fim de que se 
sentenciassem os Reos que estivessem em termos, para não apodrecerem na 

																																																													
25 A jurisprudência do Tribunal da Relação da Bahia sobre Angola e as Ilhas de São Tomé e Príncipe, importante 
entreposto comercial da coroa portuguesa no Golfo da Guiné teve um papel central para a política da coroa 
portuguesa no final do século XVIII. Para maiores informações, consultar VALIM, op.cit.  
26 VILHENA, op. cit p.298. 
27 Idem, ibidem p.79.  
28 Utilizo aqui o termo “problemas de justiça” utilizado por Stuart B. Schwartz para reunir os problemas de 
justiça encontrados pelo Tribunal Superior de Apelação. Dentre os problemas levantados, destacam-se: uma 
sociedade colonial indisciplinada, o grande poder nas mãos de indivíduos e famílias e vastos setores da 
população incapazes ou sem vontade de sujeitar-se às normas sociais. SCHWARTZ Stuart B, op.cit. p.197-226.  
29 D. Rodrigo José de Menezes (49º governador e capitão-general) tomou posse do governo em 6 de janeiro de 
1784 e nele continuou até o dia 17 de abril de 1788. VILHENA, op.cit. p.417. 
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prisão; fui obrigado a suspender, pelo que respeitava aos ditos Reos, e esperar que 
a mesma Senhora resolva o que a este respeito se deve obrar, porque só a sua 
Maternal Clemencia pode providenciar estes dous importantes pontos 30. 
 

Quatro anos após, em 18 de fevereiro de 1789, D. Fernando José de Portugal e Castro 

escreveu um ofício para Martinho de Mello e Castro reiterando a situação descrita 

anteriormente pelo seu antecessor e enfatizando a necessidade da comutação das penas dos 

condenados à morte para a de degredo:  
 
O grande numero de Reos que se achavão detidos nas cadeas desta cidade por 
crimes, que provados merecião a pena capital e ultima, obrigou ao meu antecessor 
D. Rodrigo Jozé de Menezes a pedir a Sua Magestade em carta dirigida a V.Ex.ª. 
com data de dezaseis de Julho de mil setecentos oitenta e cinco providencia, e 
remedio, sobre este importante objecto, mas como esta carta não foi 
acompanhada com o extracto do estado dos processos, justamente resolveo Sua 
Magestade, por officio de V.Ex.ª. de treze de outubro do mesmo anno, dirigido 
ao dito meu antecessor, que para providenciar este cazo, era necessario remeter-
se hum extracto ou sumário das culpas de cada hú dos Reos, e das circunstancias 
de que erão revestidas, determinando ao mesmo tempo, a mesma Senhora, que 
os deliquentes, que se achasse em situação de se lhes poder comutar a pena de 
morte na de degredo da India ou Mossambique por ou menos annos, ou por toda 
a vida, fossem sentenciados nessa conformidade [...]31. 
 

O governador continua a exposição circunstanciando o problema do grande número 

de réus nas cadeias e da moléstia que levou à morte o Desembargador Ouvidor Geral do 

Crime Joaquim Casimiro da Costa, falecido no dia 19 de junho de 1788, em cujo lugar fora 

nomeado o Desembargador Antônio Feliciano da Silva Carneiro. Foi este o responsável por 

sentenciar no Tribunal da Relação da Bahia os dezesseis réus que poderiam escapar da pena 

capital e ter suas penas comutadas na de degredo. D. Fernando José de Portugal e Castro 

ainda informou que existiam réus nas cadeias da Bahia que estavam presos há mais de quinze, 

servindo assim as cadeias de pena e castigo quando o seu único fim deveria ser o da segurança 

e custódia dos réus.  
 
Comessou-se a observar esta determinação ainda no tempo do meu antecessor, 
mas só agora se pode concluir em razão do grande numero de Reos, e da molestia 
de que fallecera o  Dezembargador Ouvidor Geral do Crime Joaquim Casimiro 
da Costa, em cujo lugar nomeei ao Dezembargador Antonio Feliciano da Silva 
Carneiro, que com a sua atividade, zelo e dezembaraço propós, e sentenciou em 
Relação, todos os delinquentes, que se poderião escapar da pena capital, e concluo 
o extracto que remeto a V.Ex.ª., em que breve, mas circunstanciadamente se 
conhece a prova, e a qualidade dos delictos de que são acuzados dezaseis Reos, 
para que Sua Magestade a vista do sumário resolva o que lhe parecer justo. 
Não necessito recomendar a V.Ex.ª. a necessidade de huma prompta decisão 
sobre este negocio, pois ninguem a conhece melhor que V.Ex.ª., muito mais 

																																																													
30AHU_CU_005-01, Cx. 62, doc. 11817. “Officio do Governador D. Rodrigo Jozé de Menezes para Martinho de Mello e 
Castro, informando que é extraordinário o numero de presos condemnados á morte e que causaria grande horror o levar a efeito 
tantas execuções, sendo todavia necessario despovoar as cadeias”. Bahia, 16 de julho de 1785. 
31AHU_CU_005-01, Cx. 68, doc. 13150. “Officio do Governador D. Fernando José de Portugal para Martinho de Mello 
e Castro, que trata do grande numero de presos, que se encontravam nas cadeias, condemnados á morte e da sua commutação e 
destino”. Bahia, 18 de fevereiro de 1789. 
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quando V.Ex.ª. reflectir que uma piedade mal entendida foi o motivo de se não 
proporem e sentenciarem estes Reos dos quaes alguns se achão prezos a oito, 
nove, doze e até quinze annos, servindo assim as cadeas de pena e castigo quando 
o unico fim para que se inventarão foi o da segurança e custodia dos Reos32. 
 

Para o ano de 1799 foram encontrados dois casos de perdão régio concedido a 

presos. O primeiro referente aos presos que vieram das Ilhas de São Tomé e Príncipe e o 

segundo referente aos da capitania da Bahia. Em 9 de fevereiro, por ocasião do nascimento 

do Infante D. Pedro, D. Fernando José de Portugal e Castro escreveu um ofício a D. Rodrigo 

de Sousa Coutinho comunicando o cumprimento da carta régia de 14 de dezembro de 1798 

que ordenava o perdão a todos os réus oriundos das Ilhas de São Tomé e Príncipe e que se 

encontravam presos na cadeia da Bahia: 
 
Com a carta de V.Ex.ª de quatorze de Dezembro do anno passado, fico na 
inteligencia que Sua Magestade por efeitos da Sua Real clemencia, e por occazião 
do felis Nascimento do Senhor Infante Dom Pedro, houve por bem perdoar a 
todos os Reos, que vierão prezos das Ilhas de São Thomé e Principe pelo Decreto 
que o acompanhou, e logo que elles cheguem no comboy darei as providencias 
necessarias como se me recomenda para que se possão transportar para a sua 
Patria posto que sejão raras as embarcaçoens que anualmente se destinão daqui 
para as mesma Ilhas33. 
 

Em novembro do mesmo ano mais um pedido de perdão fora concedido, desta vez 

em comemoração pela regência do Príncipe Real: 
 
Ao Dezembargador Ouvidor Geral do Crime remete por copia a Carta Regia que 
me foi expedida por essa Secretaria de Estado, em data de vinte oito de Agosto 
passado, em que Sua Alteza Real houve por bem por Sua Real Clemencia, e pela 
Fautissima occazião do Real Decreto de quinze de Julho do prezente anno em 
que se declarou Principe Regente, perdoar aos Prezos que estivessem por cauzas 
crimes nas cadeas publicas desta Capitania, excepto os delictos nella declarados, 
para se lhe dar a sua inteira observancia, fazendo-a igualmente registar nos Livros 
da Relação34.  
 

Segundo António Manuel Hespanha, o exercício continuado do perdão na prática da 

monarquia corporativa destruíra o seu carácter imprevisto e gracioso e o transformara, pelo 

menos para certos crimes, em um estilo e, com isto, em um expediente de rotina. Existiam 

duas formas pelas quais a coroa portuguesa poderia implementar a concessão de perdões, a 

concessão da clemência referente a um determinado delito por meio dos canais jurídicos 

																																																													
32 AHU_CU_005-01, Cx. 68, doc. 13150. 
33AHU_CU_005-01, Cx. 98, doc. 119140-19141. “Officio do Governador D. Fernando Jose de Portugal 
para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, em que se refere ao perdão regio concedido a alguns presos das 
Ilhas de S. Thomé e Principe por occasião do nascimento do Infante D. Pedro”. Bahia, 9 de fevereiro 
de 1799. 
34AHU_CU_005-01, Cx. 100, doc. 19555. “Officio do Governador D. Fernando José de Portugal para D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, no qual se refere á execução da carta regia de 28 de agosto ultimo, pela qual foi concedido o 
perdão aos presos das cadeias da Capitania da Bahia em comemoração da regência do Principe Real”. Bahia, 19 
de novembro de 1799. 
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especializados, ou seja, a obtenção de alvarás e perdões conseguidos via recursos às instâncias 

superiores, e a obtenção do perdão por motivo da ocorrência de alguma festividade que fosse 

significativa para a coroa, por exemplo o nascimento de algum príncipe ou princesa35. Foi 

este último o motivo da concessão de perdões nos casos estudados neste trabalho, o 

nascimento do Infante D. Pedro e a regência do Príncipe Real. 

À comutação da pena e ao perdão régio, acrescentam-se os alvarás de fiança que 

permitiam aos réus aguardar em liberdade o julgamento ou o livramento por perdão ou 

comutação36. Entre os anos de 1751-1808, os delitos com maior frequência encontrados nos 

alvarás de fiança e perdão concedidos pelo Tribunal da Relação da Bahia foram os que 

possuíam alguma forma de agressão envolvida. Dentro dessa categoria existia uma gama 

muito grande de enquadramento neste crime, que iam desde uma pequena agressão ocorrida 

no cotidiano da vida social da colônia, passando por ferimentos provocados por objetos 

cortantes ou contundentes, chegando àquelas em que a vida do suplicante corria algum risco. 

A segunda maior ocorrência entre os alvarás foram os processos ligados de alguma forma à 

ocorrência de furtos e roubos. Os assassinatos representaram a terceira maior ocorrência37.  

No segundo capítulo (Cidade do Salvador, capital da capitania da Bahia: residência do 

Tribunal da Relação e o natural curso da justiça) analisaram-se três capítulos - 35º, 36º, 37º - que 

compõem o eixo temático estrutura judicial – administração da justiça do Regimento de 1677. 

Estes três capítulos foram analisados em conjunto porque tratam da justiça e suas 

instituições. Demostrou-se conflitos entre jurisdições e seus regimentos, especialmente entre 

o do Tribunal da Relação da Bahia e o do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, e entre o 

governador e os responsáveis pela justiça. Além disto, questões que envolveram o embargo 

de leis régias e fortaleceram a legitimação do costume e a criação de normas particulares na 

colônia.  

No terceiro capítulo (Em que se aprovava tudo quanto pratiquei a êste respeito: conflitos entre 

governadores e os responsáveis pela justiça), analisaram-se dois capítulos – 39º e 47º - do Regimento 

de 1677. Demonstrou-se dois conflitos que envolveram governadores e os responsáveis pela 

justiça, D. Fernando José de Portugal e Castro e desembargadores do Tribunal da Relação 

da Bahia, e o governador da capitania do Maranhão D. Fernando Antônio de Noronha e o 

Juiz de Fora José de Araújo Noronha. Revelou-se nesse capítulo que existia um limite no 

																																																													
35 HESPANHA, António Manuel. Da “Iustitia” à “Disciplina”. Textos, poder e política no penal no Antigo 
Regime. 1989; OLIVEIRA FILHO, Roque Felipe de. Crimes e perdões na ordem jurídica colonial 
(1750/1808). Salvador, Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2009. 
[Doutorado] 
36 HESPANHA, op.cit. p.524. 
37 OLIVEIRA FILHO, op.cit. 
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exercício da autoridade dos governadores em relação aos responsáveis pela justiça. Quando 

este limite foi ultrapassado, a coroa portuguesa interviu. Isto demonstra que a aplicação de 

normas e a constante revogação de leis, longe de significar um desordenamento 

administrativo, em verdade, servia como instrumento de punição e também de negociação, 

na tentativa de evitar ou postergar conflitos.  

As considerações finais que resultam da análise da justiça na capitania da Bahia no 

final do século XVIII, especialmente as relações entre o governo de D. Fernando José de 

Portugal e Castro durante o período de 1788-1801, obviamente ultrapassam os limites de um 

trabalho de conclusão de curso. Na conjuntura do final do século XVIII e início do século 

XIX percebeu-se que a administração de D. Fernando José de Portugal e Castro, qualificada 

de “calma”, “serena” e “sem contratempos”, estava em consonância com o modo de 

governar da coroa portuguesa. Em outros termos, significava que a política do “a bem das 

circunstâncias” da coroa portuguesa estava alinhada com o pragmatismo do “o que a 

experiência melhor decidirá” praticado por D. Fernando José de Portugal e Castro. 

No primeiro capítulo, A justiça na capitania da Bahia no final do século XVIII, 

demonstrou-se alguns “problemas de justiça” ocorridos no final do século XVIII, 

destacando-se dois principais, o grande número de réus presos nas cadeias da Bahia 

condenados à morte em 1789, e os episódios de perdão régio concedido aos presos na cadeia 

da cidade de Salvador no ano de 1799. Para a capitania da Bahia, na década final do século 

XVIII, o número de dezesseis réus condenados à morte não parece ser irrelevante. A 

resolução destes casos este de acordo com o encontrado por outros pesquisadores que, de 

maneira geral, afirmam que comparativamente com as previsões legais, a pena de morte foi 

pouco aplicada durante o Antigo Regime.  

Os dezesseis réus tiveram suas penas comutadas em degredo, ou seja, escaparam da 

morte natural mas não da morte civil. Não por acaso, em dezembro de 1799 D. Fernando 

José de Portugal e Castro escreveu um ofício para D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

informando-o da remessa de degredados e vadios para as capitanias de Angola e Benguela, 

“que no tempo do meu Governo, se tem remetido para aquele Reyno annualmente numero 

não pequeno de degradados sentenciados por esta Relação, e em Conselhos de Guerra, alem 

de alguns soldados”38.  

No segundo capítulo, Cidade do Salvador, capital da capitania da Bahia: residência do 

Tribunal da Relação e o natural curso da justiça, demonstrou-se por meio da análise dos 

																																																													
38AHU_CU_005-01, Cx. 100, doc. 19622. “Offiicio do Governador D. Fernando José de Portugal para D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, em que refere á remessa de degradados e vadios para as Capitanias de 
Angola e Benguella”. Bahia, 9 de dezembro de 1799.  
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comentários de D. Fernando José de Portugal e Castro aos capítulos 35º, 36º e 37º do último 

regimento dos governadores-gerais de 1677, conflitos entre jurisdições e seus regimentos, 

especialmente entre o do Tribunal da Relação da Bahia e o do Tribunal da Relação do Rio 

de Janeiro, e entre o governador e os responsáveis pela justiça. Além disto, questões que 

envolveram o embargo de leis régias e fortaleceram a legitimação do costume ao tempo em 

que colaborou no processo de criação de normas particulares na colônia.  

A análise das correspondências trocadas entre o governador da capitania da Bahia e 

a coroa portuguesa sugeriu que foi grande o número de conflitos envolvendo governadores 

e ministros da justiça, sobretudo os desembargadores do Tribunal da Relação da Bahia. No 

terceiro capítulo, Em que se aprovava tudo quanto pratiquei a êste respeito: conflitos entre governadores e 

os responsáveis pela justiça, demonstrou-se dois conflitos que envolveram governadores e os 

responsáveis pela justiça, D. Fernando José de Portugal e Castro e desembargadores do 

Tribunal da Relação da Bahia, e o governador da capitania do Maranhão D. Fernando 

Antônio de Noronha e o Juiz de Fora José de Araújo Noronha.  

Revelou-se nesse capítulo que existia um limite no exercício da autoridade dos 

governadores em relação aos responsáveis pela justiça. Quando este limite foi ultrapassado, 

a coroa portuguesa interviu. Isto demonstra que a aplicação de normas e a constante 

revogação de leis, longe de significar um desordenamento administrativo conforme parte da 

historiografia afirmou durante o século XX, em verdade servia como instrumento de punição 

e também de negociação na tentativa de evitar e, no limite, instrumentalizar os conflitos para 

fortalecer o poder da coroa portuguesa como ordenadora da esfera decisória. 
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A ULTRACONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA EM SALVADOR NO FINAL DO 
PERÍODO COLONIAL (1777-1808) 

 
Augusto Fagundes da Silva dos Santos39 

 
Introdução  

 
Na atual conjuntura de grande instabilidade econômica em que vive o Brasil, com 

mais de treze milhões de desempregados (considerando apenas a população econômica 

ativa), perda do poder aquisitivo da população e forte tendência de queda dos indicadores 

socioeconômicos, com o simultâneo e paradoxal crescimento financeiro dos bancos 

comerciais que, ano a ano, batem recorde de lucratividade, entendemos ser salutar um 

trabalho que discuta através de dados empíricos as raízes históricas da concentração de 

riqueza e a desigualdade social. Destarte, o objetivo principal deste trabalho é analisar a alta 

concentração de riqueza em Salvador no final do período colonial, mais precisamente entre 

os anos de 1777 e 1808.  

Através do método quantitativo e serial, utilizando como fonte todos os inventários 

post-mortem sobre Salvador encontrados no Arquivo Público do Estado da Bahia no período 

supracitado, foi possível demonstrar através dos montemores40 dos inventariados que uma 

pequena parcela dos indivíduos detinha a grande maioria da riqueza. Ao todo, foram 

compulsados duzentos e oitenta e três inventários que somados atingiram a cifra de 

2.886:675$559 réis, desse montante, 72,1% ou 2.080:709$649 réis pertenceram a apenas vinte 

e oito indivíduos, ou seja, 10% do total de inventariados. Não obstante, a opção 

metodológica de destacar o grupo dos 10% mais ricos da capital baiana do final do período 

colonial pode passar a falsa impressão de homogeneidade dessa elite econômica. Trata-se, na 

verdade, de um grupo bastante diverso, com variados níveis de riqueza. Para que se obtenha 

uma visão mais aprofundada desse(s) grupo (s) é necessário analisá-lo endogenamente. Em 

outras palavras, a ultraconcentração de riqueza na Bahia entre fins do século XVIII e início 

do século XIX revela-se ainda mais latente quando observada de forma mais aprofundada. 

 
Entendendo a ultra concentração de riqueza   
 

A heterogeneidade socioeconômica dos 10% mais afortunados revela-se nos 

números. Entre eles é possível encontrar indivíduos com montemor na faixa dos 19 ou 20 

																																																													
39 Doutorando em História-UFBA. Professor de História Econômica-UEFS. Professor de História. E-mail: 
augustofagundes@uefs.br 
40 Soma total de bens de um inventário. 
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contos de réis até indivíduos que detinham fortuna que ultrapassava os 300 contos de réis. 

Tamanha era tal discrepância que um indivíduo que possuísse na soma total de seus bens 

riqueza superior aos 19 contos de réis já estaria incluso entre os 10% mais ricos da capital 

baiana no período. 

A tabela a seguir ilustra esses e outros elementos da ultra concentração: 
 

Monte-mores dos inventários mais 
afortunados de Salvador (1777-1808) 
 

Nº Montemor (em contos de réis) 
1 304:165$494 
2 234:980$615 
3 200:972$631 
4 193:975$112 
5 147:520$731 
6 105:481$111 
7 97:291$696 
8 77:120$145 
9 70:924$334 
10 56:160$989 
11 53:665$430 
12 48:452$185 
13 46:886$825 
14 44:347$373 
15 38:279$542 
16 37:705$327 
17 34:999$027 
18 34:077$490 
19 32:553$145 
20 30:207$144 
21 29:505$570 
22 26:676$301 
23 26:019$902 
24 24:566$161 
25 23:960$177 
26 20:366$042 
27 20:275$340 
28 19:573$810 

 Inventários post-mortem de 1777 a 1808. Seção judiciária, 
Arquivo Público do Estado da Bahia- APEB, Salvador-Bahia. 

 
Através da tabela é possível observar que apenas seis indivíduos possuíam 

montemores que ultrapassavam os cem contos de réis. Na faixa dos 90 contos encontramos 

apenas um indivíduo. Na faixa dos 80 contos, não houve inventariados, o mesmo aconteceu 

na faixa dos 60 contos. A faixa entre ambos, a dos 70 contos, contou com apenas dois 
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inventariados. Na faixa dos 50 contos, constata-se a presença, também, de apenas dois 

indivíduos. Na faixa imediatamente inferior, três indivíduos foram encontrados.  

Da faixa dos 30 contos de réis para baixo, percebe-se um crescimento na quantidade 

de inventários que pertenceram a seis inventariados. Apesar de se tratar de um número ainda 

baixo, representam o dobro de indivíduos da faixa de fortuna imediatamente superior. 

A faixa mais baixa de riqueza dentre os 10% mais abonados economicamente da 

Salvador colonial, ou seja, aqueles representados por montemores em torno dos 20 contos 

de réis foram aqueles que mais possuíram inventariados, oito no total.  

Os dados apresentados evidenciam que quanto maior fosse o montemor, menor era 

o número de indivíduos, corroborando a teoria inicialmente apresentada, da alta desigualdade 

de riqueza na sociedade baiana colonial, inclusive entre os mais ricos. Se considerarmos 

apenas os seis indivíduos mais abonados, ou seja, apenas aqueles que ultrapassavam os 100 

contos de réis de montemor, teremos uma visão mais aproximada do real, no que tange à 

concentração de riqueza e à desigualdade econômica na Salvador do final do período 

colonial.  

Os seis maiores inventários de Salvador no período atingiram a exorbitante cifra de 

1.187:095$694 réis montante correspondente a 57% da riqueza dos 10% mais afortunados e 

de 41,1% da soma total de bens de todos os inventariados. Isso significa que seis famílias, ou 

2,1% dos inventariados, controlavam mais da metade da riqueza dos 10% mais ricos, 

demonstrando a concentração dentro da própria concentração. Controlavam, ainda, mais de 

40% da riqueza total dos soteropolitanos inventariados.  

Maria José Rapassi Mascarenhas, em sua tese de doutorado intitulada “Fortunas 

Coloniais: Elite e Riqueza em Salvador”, também diagnosticou esta grande concentração de 

riqueza na Salvador de fins do século XVIII e início do século XIX, mas a autora ultrapassou 

esse aspecto, demonstrando que os indivíduos de grossos cabedais utilizavam como 

estratégia de manutenção e acumulação de riqueza a diversificação de suas atividades. 
 
[...] uma sociedade profundamente estratificada socioeconomicamente, com uma 
grande concentração de riqueza, ou seja, um reduzido grupo detinha a maior 
parcela da riqueza baiana, concentrando também atividades econômicas e 
financeiras. Isto confirma que as maiores fortunas não se caracterizavam somente 
pela quantidade e valor dos bens, mas também pela diversificação de atividades 
do indivíduo. Assim, para manter e acumular riquezas, era necessária a 
multiplicidade de atividades, pois, quando uma delas declinasse, as outras 
cobririam a diminuição de rendimentos. Esta diversificação dava estabilidade à 
riqueza. (MASCARENHAS, 1998, p. 250).  
 

Segundo Mascarenhas, no segundo grupo mais rico havia também, assim como no 

primeiro, uma significativa diversificação das atividades dos inventariados, mas esta tendia a 
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reduzir à medida que diminuíam os níveis de riqueza dos indivíduos. “A diversificação das 

atividades assemelhava-se ao primeiro grupo, enquanto nesse, todos indivíduos tinham 

quatro ou mais atividades, no segundo, elas variavam de duas a quatro por indivíduo.” 

(MASCARENHAS, 1998, p. 247). 

A diversificação das atividades era inerente a todos os grupos sociais como alerta-

nos José Jobson de Andrade Arruda, que considera a não especialização e a atuação em várias 

atividades simultaneamente como uma das principais características do capital mercantil, ou 

seja, o oposto das sociedades contemporâneas, cujas especialização e divisão social do 

trabalho são partes integrantes e necessárias para o fortalecimento do sistema capitalista. 

(ARRUDA, 1996, p. 220).  

Mas, a final, quem eram esses indivíduos? O que faziam? Onde viviam? Como 

enriqueceram tanto? Antes de voltar novamente às fontes para responder a estas questões, é 

importante demonstrar que vários historiadores buscaram hierarquizar a sociedade 

soteropolitana colonial e apresentar o perfil dessa elite socioeconômica soteropolitana. 

Apresentaremos alguns. 

Luís dos Santos Vilhena, em trabalho de época datado do início do século XIX, 

considerou que havia, em Salvador, um “corpo de magistratura e finanças; corporação 

eclesiástica, corporação militar, corpo de comerciantes; povo nobre, mecânico e escravos” 

(VILHENA, 1969, p. 55-56). 

István Jancsó, tendo Vilhena como referência, observou que o autor colonial acaba 

por relativizar a sua própria estrutura simplificada de sociedade colonial. Segundo Jancsó, 

dentro de uma categoria havia vários segmentos. Sobre o corpo civil, por exemplo, o autor 

afirma: 
 

Num primeiro grupo, situam-se os altos funcionários da Administração Civil: 
Governador, Chanceler, Ouvidor Geral do Crime, Ouvidor Geral do Cível, 
Agravistas, Tesoureiro Geral[...] Num segundo grupo situavam-se Juiz da Coroa 
da Fazenda, Guarda-mor e Distribuidor do Tribunal da Relação, Escrivão dos 
Agravos e Apelações, Tabelião Geral do Cível[...] Num terceiro grupo situam-se 
os funcionários da administração real subalternos. (JANCSÓ, 1996, p. 77). 
 

Acerca do corpo de comerciantes Jancsó apresenta que:  
 

[...] temos, num primeiro grupo, os grandes comerciantes, aqueles que comerciam 
com seus próprios cabedais, ainda aqueles que comerciavam somente com seu 
nome e com cabedais pertencentes a terceiros...por não possuir capital suficiente 
para serem incluídos entre os grandes comerciantes (JANCSÓ, 1996, p. 77-78). 

 
Já sobre a nobreza da terra explanou que uma de suas principais características era 

“viver nobremente às suas próprias expensas e não exercer nenhum ofício infamante”. 

(JANCSÓ, 1996, p. 85). 
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Em relação à corporação militar e ao corpo eclesiástico, Jancsó compreende que 

estes grupos “apresentavam variações consideráveis de condição econômica e prestígio de 

foro especial de justiça.” (JANCSÓ, 1996, p. 79-80). 

E na base desta sociedade situavam-se os escravizados que representavam “cerca 

de 30% da população da Capitania e 18% da população urbana de Salvador.” (JANCSÓ, 

1996, p. 86). 

Outro autor que procurou compreender a estrutura social da Bahia colonial foi 

Russell-Wood. Para ele a referida sociedade possuía uma forma piramidal. 
 

No vértice estava um pequeno grupo composto pela nobreza de sangue, muitos 
dos quais descendiam dos primeiros colonizadores, formando uma parte da 
aristocracia rural de proprietários de fazendas. Abaixo desses estavam os altos 
funcionários da Coroa, os dignatários eclesiásticos e os principais cidadãos da 
Bahia, que gozavam de certos privilégios financeiros ou jurídicos. Os artesãos 
importantes e os membros das corporações de ofícios formavam a camada 
seguinte da sociedade. Em seguida vinham os brancos pobres e as pessoas de 
ascendência mista e na base da pirâmide estava uma grande quantidade de 
escravos. (RUSSELL-WOOD, 1981, p. 279). 

 

Entendemos que os dois mais pertinentes estudos que sob o prisma econômico 

procuraram montar hierarquicamente a sociedade soteropolitana colonial e imperial foram 

respectivamente os trabalhos Maria José Rapassi Mascarenhas e de Kátia Queiróz Mattoso. 

Sem negligenciar aspectos importantes como o prestígio social e o poder, ambas as autoras 

conseguiram hierarquizar os grupos sociais de Salvador entre finais do século XVIII e início 

do século XIX a partir de critérios econômicos.  

Kátia Mattoso dividiu a referida sociedade em quatro grupos. O primeiro 

compreendendo todos aqueles cujos rendimentos líquidos ultrapassavam a barreira de um 

conto de réis, o segundo grupo era composto por aqueles que auferiram rendimentos anuais 

entre 500$000 réis e 1 contos de réis. O terceiro grupo era formado por aqueles cuja renda 

anual não atingia 500 mil réis, e o quarto e o último grupo era formado por escravizados, 

mendigos e vagabundos.  

Sobre a elite econômica soteropolitana a autora afirma que era composta por: 
 

[...] altos funcionários graduados da administração real (governador geral, 
chanceler e desembargadores do Tribunal da Relação, ouvidor geral do crime, 
ouvidor geral do cível, tesoureiro geral da Real Junta de Arrecadação da Real 
Fazenda, juízes de alçada, deputado da Real Junta de Arrecadação da Real 
Fazenda, secretário de Estado e Governo, intendente geral do ouro, intendente 
da Marinha e provedor da Alfândega), oficiais das patentes mais elevadas 
(Coronéis, tenentes-coronéis, sargentos-mores), o alto clero secular (arcebispo e 
membros do alto clero), os grandes negociantes e, por fim, os grandes 
proprietários de terras, senhores de engenho ou pecuaristas. Era a chamada “elite” 
da sociedade baiana, gente havida de honrarias, orgulhosa da “nobreza” de sua 
origem, sempre demandando títulos (MATTOSO, 1992, p. 596-597)  
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Como dito anteriormente, Maria José Rapassi Mascarenhas também hierarquizou a 

sociedade soteropolitana colonial a partir de critérios econômicos. A autora dividiu os grupos 

sociais a partir dos seus níveis de riqueza, categorizando a sociedade examinada em dez 

grupos, apresentaremos alguns.  

No primeiro grupo, localizavam-se os indivíduos cuja soma total de bens situava-se 

entre 100 e 300 contos de réis. Tratava-se de grandes senhores de engenho, negociantes 

atuando no comércio transoceânico de mercadorias e no tráfico transatlântico de 

escravizados: atuavam, também, a retalho, com suas lojas abertas e armazéns, eram, ainda, 

criadores de gado, prestamistas e possuíam altos cargos na burocracia do Estado, além de 

títulos militares. 

No segundo grupo, situavam-se os indivíduos com montemor na faixa dos 50 aos 90 

contos de réis. Foram encontrados pela autora, assim como no primeiro grupo, senhores de 

engenho, fazendeiros de gado e negociantes atuando no comércio ultramarino. As distinções 

entre este e o primeiro grupo ficaram por conta da presença de manufaturas de cera e 

cerâmica, alambiques e de um rentismo41 mais explícito. 

No terceiro grupo, as fortunas variavam entre 30 e 40 contos de réis. Encontram-se 

nesta categoria: senhores de engenho, comerciantes a retalho, fazendeiros de cana, e o 

beneficiamento do couro e do algodão. Não são mais encontrados, neste grupo, os 

fazendeiros de gado. 

Os senhores de engenho foram registrados por Mascarenhas até a faixa dos 13 contos 

de réis. Deste montante para baixo eram escassas as propriedades rurais propícias à atividade 

açucareira. Os senhores de terra, por sua vez, por se tratar de uma categoria mais ampla do 

que a dos senhores de engenho, são encontrados até a faixa de riqueza dos 2 contos de réis.  

Entre os 2 contos de réis até os 700 mil réis de montemor a autora não localizou mais 

o termo “senhor de terra” ou algo semelhante, aparecendo apenas a categoria donos de roças. 

Segundo a historiadora a maioria destas propriedades era considerada foreira42.  

Por fim, destacamos o último grupo composto por riqueza abaixo de um conto de 

réis. Mascarenhas, (1998, p. 249), aponta que era formado, em sua maioria, por artesãos ou 

oficiais mecânicos. Embora estes indivíduos fossem encontrados em faixas superiores de 

riqueza, a sua concentração na última faixa se deu, em geral, pela ausência de propriedades 

																																																													
41 Aluguel de lojas e casas urbanas.  
42 Propriedade que pertence a outrem, nestes casos o indivíduo detinha apenas a posse, mas não a 
propriedade, sendo obrigado a pagar um valor periódico pela utilização da mesma.	
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valiosas, a exemplo dos bens de raiz. Estes indivíduos, via de regra, concentravam suas posses 

de maior valor em artigos de ouro e prata.  

A elite econômica soteropolitana, conforme a definição de Mascarenhas,  
Entende-se a elite como o topo da hierarquia socioeconômica da Bahia contituída 
pelo primeiro e parte do segundo grupo. Isto é, formada por um conjunto de 
indivíduos que exerciam simultaneamente várias atividades econômicas e 
financeiras, destacando pela sua incomparável riqueza, mas também pela 
diversidade de interesses, visando por um lado o lucro e por outro o status, 
prestígio, distinção social e honra. Além disso caracterizava-se também pelo estilo 
de vida, possuir escravos, cavalos ajaezados e ostentação pública. 
(MASCARENHAS, 1998, p. 250). 

Compreende aqueles indivíduos que pertenciam às duas primeiras faixas de riqueza, 

ou seja, sujeitos que possuíam riqueza a partir dos 50 contos de réis. 

 
Os mais afortunados da Bahia no final do período colonial 
 

Em páginas anteriores, apresentamos a soma total de bens dos 10% mais ricos de 

Salvador no final do período colonial. Demonstramos, também, que tal critério poderia 

passar uma falsa impressão de homogeneidade destes soteropolitanos abonados. Por isso, 

resolvemos estabelecer um novo critério que pudesse exprimir com maior acuidade a 

realidade da concentração de riqueza e da desigualdade socioeconômica na Bahia colonial. 

Para tanto, estabelecemos como critério montar o perfil econômico-social de um seleto 

grupo de seis indivíduos que ultrapassaram a faixa de riqueza acima dos 100 contos de réis. 

Como vimos anteriormente estes indivíduos concentraram 57% da riqueza dos 10% mais 

afortunados e 41,1% da soma total de bens de todos os inventariados encontrados em nossa 

amostragem.  

Por compreender que uma significativa parcela da sociedade escravista colonial não 

possuía bens suficientes que justificassem a abertura de processos de inventário, entendemos 

que esta fonte, por si, só já se constitui um instrumento elitista, o que, de alguma forma, 

ressalta ainda mais o poder econômico deste reduzido e privilegiado grupo em relação ao 

todo social. 

Os homens mais ricos da Bahia (1777-1808) 
Nº Nomes dos inventariados Montemor (em contos de réis) 
1 Custódio Ferreira Dias  304:165$494 
2 Vital Prudêncio Alves Monteiro  234:980$615 
3 José Pires de Carvalho e Albuquerque 200:972$631 
4 Manoel Pereira de Andrade  193:975$112 
5 Luis Carlos da Silva de Pina e Melo  147:520$731 
6 Antonio Dias de Castro Mascarenhas 105:481$111 

Inventário de Custódio Dias Ferreira, 1801; Inventário de Vital Prudêncio Alves Monteiro, 1808; Inventário de 
José Pires de Carvalho e Albuquerque, 1808; Inventário de Manoel Pereira de Andrade, 1795; Inventário de 
Luis Carlos da Silva de Pina e Melo, 1789; Inventário de Antonio Dias Castro Mascarenhas, 1804. Inventários 
post-mortem de 1777 a 1808. Seção judiciária, Arquivo Público do Estado da Bahia- APEB, Salvador-Bahia. 
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Como se pode constatar através do quadro acima, Custódio Ferreira Dias foi o 

indivíduo mais rico no período analisado, com fortuna avaliada em mais de 300 contos de 

réis. Foi senhor de quatro engenhos, um grande senhor de terras, fazendeiro de gado, 

proeminente senhor de escravizados e dentre os inventariados, foi aquele com maior número, 

trezentos e dezesseis no total. Foi um poderoso homem de negócios, atuando no comércio 

transatlântico de mercadorias e no tráfico transoceânico de escravizados. Possuía dois 

armazéns e um trapiche junto ao mar para facilitar os carregamentos para o comércio de 

exportação. Foi um expressivo credor, possuía a segunda maior dívida ativa no período. Seus 

créditos a receber importavam em 125 contos de réis, equivalendo a 40% do seu montemor.  

Seu poder econômico revela-se, também, no cargo de Moedeiro da Casa da Moeda. 

A função de Moedeiro, além de trazer muito prestígio, agregava poder e influência junto à 

burocracia do Estado português. O Alvará de 22 de Maio de 1733 ordena que apenas o Juízo 

da Conservatória dos Moedeiros poderia conhecer das causas de seus membros, sendo nulas 

as sentenças proferidas em outros juízos.43 

Por fim, destacamos a sua casa de morada, ao que tudo indica entre as mais luxuosas 

de Salvador, foi a segunda casa urbana mais valiosa no período avaliada em exorbitantes 18 

contos de réis, ficando atrás em valor apenas a casa de Antonio Dias de Castro 

Mascarenhas.44 

Vital Prudêncio Alves Monteiro, o segundo mais afortunado entre os inventariados 

com montemor avaliado em mais de 234 contos de réis possuía grandes embarcações que 

navegavam para Portugal e África, traficando escravizados e comercializando mercadorias. 

Atuava, também, no comércio “a retalho”, pois possuía loja de tecidos. Foi, também, um 

forte rentista, fica constatado, isso, pelas várias casas de aluguel. Apesar de ser o segundo 

mais afortunado, foi o maior credor do período. Cerca de 80% de sua riqueza no momento 

de fechamento do processo de inventário era constituída por dívidas ativas. No que tange a 

títulos e cargos prestigiosos Monteiro foi Mestre do 1º Regimento de Milícias da cidade da 

Bahia. 

O terceiro homem mais rico de Salvador entre 1777 e 1808, com fortuna superior 

aos 200 contos de réis, foi José Pires de Carvalho e Albuquerque. Descendente de uma das 

																																																													
43Este foro privilegiado aos moedeiros já estava atendido no reino desde as Ordenações Filipinas e estendido 
para os territórios ultramarinos no século XVIII. Para os escrivães do Juízo da Índia e Mina a partir do 
Alvará de 23 de abril de 1723 e para a Conservatória dos Moedeiros na América Portuguesa por Alvará de 
22 de maio de 1733. 
44 Em trabalho anterior encontramos uma média de cerca de 500$000 réis para as casas urbanas em Salvador 
no século XVIII. Cf. SANTOS, Augusto Fagundes da Silva dos. História Financeira da Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia no século XVIII. Salvador: Quarteto, 2015. 
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famílias mais tradicionais da Bahia colonial, este indivíduo, dentre os homens mais ricos de 

Salvador apresentados nesta amostragem, foi aquele com maior inserção nos locais de 

prestígio, distinção social e poder. Foi Secretário de Estado, Vereador do Senado da Câmara 

de Salvador, Irmão de maior condição da Santa Casa de Misericórdia, ocupando o cargo 

máximo da instituição, o de Provedor em dois mandatos, 1778 e 1789 e possuía o título de 

Capitão-mor. Quanto a seus bens: Foi proprietário de três engenhos de açúcar, duas fazendas 

de cana, três fazendas de gado, foi também um relevante credor, possuía dividas ativas que 

giravam em torno dos 26 contos de réis. Foi, também, um grande proprietário de 

escravizados, o segundo, dentre todos os inventariados, com trezentos e dez almas.45 

Manoel Pereira de Andrade, detentor da quarta maior riqueza, com montemor de 

aproximadamente 193 contos de réis, foi, também, o quarto maior credor com dívida ativa, 

representando 21% de seu patrimônio. Atuava no comércio transatlântico de mercadorias, 

era proprietário de três embarcações, possuía, também, um armazém e um trapiche com 

equipamentos para beneficiar o algodão, foi arrematador do contrato do açúcar e do tabaco. 

Foi senhor de dois engenhos de açúcar, de uma fazenda de gado no Recôncavo e de um 

alambique. 

Luis Carlos da Silva de Pina e Melo não fugiu muito à regra dos demais, seus mais 

de 147 contos de réis de fortuna foram investidos de forma diversificada. O Sargento-mor 

do Segundo Regimento de Infantaria possuía três engenhos de açúcar, foi senhor de cinco 

propriedades rurais, senhor de cento e quinze almas africanas, criador de gado vacum (nos 

autos do inventário registrou-se a presença de seiscentos e setenta e cinco reses), e ainda 

atuava no mercado de crédito privado. Possuía haveres no valor de oito contos e duzentos 

mil réis, equivalendo a 5,5% do seu montemor. 

Por fim, apresentamos algumas notas da trajetória do sexto homem mais rico da 

Salvador do final do período colonial, trata-se de Antonio Dias de Castro Mascarenhas com 

riqueza na faixa dos 105 contos de réis. Este indivíduo atuou simultaneamente no setor 

agrárioexportador, pois era senhor de engenho e no setor urbano-mercantil, atuando no 

comércio a retalho e no mercado privado de crédito na Capital baiana. Quase 38 contos de 

réis ou cerca de 35% de sua riqueza estava nas mãos de terceiros em forma de vendas fiadas 

e de dinheiro emprestado a juros.  

																																																													
45 Para conhecer com maior profundidade a trajetória de José Pires de Carvalho e Albuquerque. Cf. 
BORGES, Eduardo José Santos. Viver sob as leis da nobreza: a casa dos Pires de Carvalho e Albuquerque 
e as estratégias de ascensão social na Bahia do século XVIII. Salvador: Universidade Federal da Bahia; 
FFCH. Salvador, 2015. [Doutorado]. 
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O que é mais curioso na trajetória deste indivíduo é que apesar de possuir a sexta 

maior riqueza dentre os inventariados, foi proprietário da casa urbana mais valiosa 

encontrada no período. Diferentemente dos demais inventariados, que atuavam no mercado 

imobiliário, possuindo três ou mais casas para aluguéis, Mascarenhas possuía uma única casa 

urbana avaliada na fortuna de 24:400$000 réis, mais de 20% da sua riqueza total. 

 
Considerações Finais  
 

Ao fim e ao cabo, o que se pode apreender desta breve análise do perfil 

socioeconômico dos indivíduos mais abonados da Salvador colonial é que eles possuíam uma 

atuação diversa. Corroborando com as ideias supracitadas de Rapassi Mascarenhas, 

entendemos que as estratégias de acumulação de riqueza e manutenção da mesma 

perpassavam pela diversificação das atividades. 

Algo também notório são as estratégias de ascensão social. Encontram-se 

indivíduos que, mesmo tendo formado toda a sua riqueza baseada no capital urbano-

mercantil, vão buscando ascender verticalmente na sociedade através de cargos, funções, 

títulos ou posses nobilitantes. 

Mas, qual seria as causas históricas de tamanha concentração de riqueza no Brasil? 

Para João Luis Ribeiro Fragoso, o padrão de desigualdade no Brasil depende muito pouco 

das variações políticas ou de questões como o nível de industrialização ou do crescimento 

econômico. Analisando o Brasil contemporâneo a partir da década de 1960, o autor constata 

que 
A persistência do padrão de desigualdade de renda no Brasil e os índices de 
concentração de riqueza ampliaram-se nos últimos quarenta anos, 
independentemente da conjuntura econômica. Tal fenômeno ocorreu em meio à 
ampliação da industrialização e as sucessivas mutações políticas (do “populismo” 
ao retorno da democracia). Aliás, a democracia não conseguiu solucionar a 
desigualdade de renda; foi na década de 1980 que a pobreza e a concentração de 
renda adquiriram os maiores índices. Eis aqui o que transforma a elite brasileira 
em uma das mais ricas frações sociais de todo o mundo- a enorme capacidade de 
tornar seu padrão de acumulação e de distribuição de riqueza imune aos humores 
conjunturais[...]tal elite vive em uma sociedade que possui mecanismos para 
preservar a concentração de renda. (FRAGOSO, p. 10) 
 

Seríamos audaciosos demais se tentássemos encerrar uma gama tão complexa de 

questões. O objetivo deste breve trabalho foi demonstrar como a história econômica pode 

ser útil, com seus estudos sobre as faixas de fortuna, por exemplo, para buscar compreender 

que, mesmo passando por diversas transformações nas relações sociais, nas formas de 

acumulação e no perfil das elites ao longo do seu processo histórico, o abismo entre os mais 

ricos e os mais pobres insiste em permanecer no Brasil.  
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DESVENDANDO OS SENTIDOS DO TEXTO NA CARTA DE JOÃO PEIXOTO 
VIEGAS 

 
Antonio Marcos de Almeida Ribeiro46 

 
Introdução 
 

A reflexão enfoca o estudo do texto e suas implicações teóricas enquanto objeto 

pesquisável nas suas diversas concepções e inter-relação com outras disciplinas. Portanto, 

um panorama mesmo que breve vislumbra a gama de experimentações temáticas que esse 

estudo sobre um documento histórico pode proporcionar. As considerações iniciais sobre 

Linguística Textual e Análise do Discurso parte dos pressupostos sobre o ponto de ignição 

das interface entre uma e outra perspectiva advém com a quebra de paradigma do 

estruturalismo nos anos 60 do século passado. Dessa forma, até então, o texto era visto como 

uma sequencia de frases onde as unidades eram referenciadas como elementos pesquisáveis 

(KOCH, 2002).  

Essa abordagem tradicional do texto passou a ser questionada havendo uma ruptura 

quanto à sua abordagem, sendo assim, os pesquisadores passaram a observar o texto quanto 

à forma, incluindo os elementos discursivos. Dessa maneira, partiam do pressuposto do texto 

como uma unidade global pesquisável nos estudos linguísticos. Esse esforço teórico-

metodológico deixava o foco das frases e passavam a analisar o texto como um processo de 

comunicação dialógica considerando os gêneros discursivos. Sendo assim, essa ideia de 

análise do texto no campo dos estudos linguísticos fazia parte de um esforço teórico que 

procurou extrapolar os limites da frase. Partindo de um conjunto de autores que propunha 

o texto como uma unidade pesquisável.  

Diante disso, os pesquisadores procuravam um sentido global para o texto 

refletindo sobre fenômenos linguísticos para além da frase. À medida que as pesquisas 

avançavam o texto passou a ser estudado dentro de seu contexto mais amplo sobre 

fenômenos que extrapolavam a análise transfrásticas. Dessa forma, as investigações recairiam 

sobre a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão dos textos. Isso não era 

simplesmente a soma de frases, mas a constituição de um todo sendo uma unidade linguística 

que precisava ser observada nessa perspectiva. Segundo Bentes (2010:265) “o conjunto de 

condições externas da produção, recepção e interpretação dos textos” eram importantes 

dentro de um contexto comunicativo. O texto não era mais visto como um produto pronto 

e acabado, mas um processo de muitas faces. Isso fez com que a Linguística do Texto 

																																																													
46 Graduado em História e Pós-Graduando em Estudos Linguísticos e Filológicos pela UNEB/Campus XIII. 
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passasse a ter um caráter interdisciplinar por abranger perspectivas de interesse em outras 

disciplinas. 

Essa mudança de perspectiva da Linguística da Frase para a Linguística do Texto 

provocou alterações quanto ao objeto, os objetivos e métodos nos estudos Linguísticos. 

Dessa forma é preciso distinguir Linguística Textual e Análise do Discurso, pois as duas áreas 

são comumente confundidas sendo colocadas em relação de oposição ou como se fossem a 

mesma coisa. De forma sucinta podemos coloca-las da seguinte forma: A Linguística Textual 

se preocupa com a organização textual, sua estruturação que articula os diferentes elementos 

ali contidos. Enquanto que a Análise do Discurso está para o entendimento dessa 

organização textual. O texto é concreto, o discurso é abstrato. O dialogo entre as duas áreas 

podem ser utilizadas dentro de uma abordagem linguístico-discursiva dos textos. 

Quer dizer que os discursos dentro de uma pesquisa são organizados com regras 

referentes a organização do texto, o gênero utilizado pelo sujeito, o contexto, as funções, etc. 

Enquanto a Linguística Textual cuida da produção, recepção e interpretação dos textos. 

Dessa forma existem pressupostos da Análise do Discurso que conjugados com a Linguística 

Textual se afunilam nessas especificidades. Pesquisas que observam fenômenos da linguagem 

inseridos dentro das duas perspectivas podem ser promissoras. As condições de produção 

implicam nas condições sócio históricas, mas isso deve estar bem delimitado num projeto de 

pesquisa. 

A linguagem como objeto pesquisável é uma forma de apreensão das estruturas 

textuais e situações de comunicação. Dentro das práticas variadas da linguagem baseadas em 

gêneros escritos, Maingueneau fala que: “O projeto intelectual da análise do discurso é em 

seus próprios fundamentos interdisciplinar” (2008:153). Isso porque a linguagem se insere 

dentro em dimensões cognitivas, filosóficos, históricos e sociais, sendo que o texto e o 

discurso estão em torno de disciplinas e teorias em territórios de pesquisas influenciadas por 

correntes e/ou disciplinas advindos de outros campos do conhecimento que enriquece a 

pesquisa textual/discursiva. 

O modelo hermenêutico entende que o texto/discurso pode ser entendido por um 

processo interpretativo. Sendo assim, os vários modelos de interpretação existentes podem 

ser inseridos no entendimento como complementares. Isso enriquece o tratamento das 

análises textuais, pois mobiliza uma série de estratégias capaz de desvendar os sentidos do 

texto. Vamos observar esses sentidos a partir de agora. 
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Os sentidos do texto: um documento de petição 
 

Com base nos pressupostos teóricos expostos pretendemos discutir, na perspectiva 

teórica da Linguística Textual e da Análise do Discurso o documento histórico de João 

Peixoto Viegas determinando o contexto, o sujeito interlocutor, os propósitos do sujeito, a 

argumentatividade e as características típicas do gênero. O objeto de estudo está 

sistematizado dentro dos limites do presente trabalho, não esgotando todas as possibilidades 

de análise textual. Leiamos o presente texto que também é um documento histórico: 
 
Registro de Outra Carta de Sesmaria de João Peixoto Viegas. Dom Jeronimo de 
Attayde Conde de Authouguia. Faço saber aos que esta Carta de Sesmaria virem, 
que João Peixoto Viegas me inviou a representar a petição cujo theor he o 
seguinte: Diz João Peixoto Viegas, que de cinco anos a esta parte tem povoado 
com quantidade de Gados, Gente e Escravos, as terras que chamão de 
Itapororocas e terra nova de Jacoippe nos limites da Cachoeira termo desta 
Cidade, as quaes elle Suplicante, houve por titullo de compra de João Lobo de 
Mesquita estando despovoadas e inabitadas havia vinte anos pelos asaltos e 
mortes que nellas havia feito, fazia muitas vezes o gentio bravo: e elle João Peixoto 
Viegas as povoou de gados, e escravos, criados, e moradores, com armas e Cazas 
fortes de Sobrado de pedra e cal, e huma Igreja no que tem feito muitas grandes 
despesas de Fazenda e dado muito crescimento as Rendas de Sua Magestade e 
segurança aos moradores que lhe são vizinhos, e por quanto, o gado vai em 
crescimento, e não bastão para apascentallo as ditas suas terras, e nas cabiceiras 
dellas para o poente, e noroeste, que fição entre Ryos de Paraassú, e Jacuippe the 
suas nascenças, tem noticia haver entre grandes serras, e mattos inuteis, que ali se 
estendem, alguns campos que se podem aproveitar, e povoar os quaes nunca athe 
este dia penetrou gente branca, nem forão sabidos, e estão devolutas pelas grandes 
catingas, e dificuldades de serras e mattos que os cercão, e principalmente sugeitas 
do gentio bravo, que as não deixa entrar, nem descobrir, e elle Suplicante o tem 
feito nas que comprou, e fará tambem nestas porque tem Cabedal, e fabrica para 
o conseguir, inda que com grande trabalho e despeza, no que receberá o bem 
commo desta Republica, conveniência, e utilidade, e as Rendas de Sua Magestade 
acrescentamento. Pede a Vossa Execellencia lhe faça mercê em nome de Sua 
Magestade dar lhe de Sesmaria, e por devoluta, e nunca povoada toda a terra que 
assim se achar, e houver por entre os dous Ryos Paraguassú, e Jacoippe, ficando 
os ditos Ryos por limite, e demarcação, o Paraguassú da banda do Sul, e o Jacoippe 
pella do Norte, e nascente entrar no mesmo Paraguassú, com todos os sacos, 
enseadas, voltas, e recantos, aguas, mattos, e sallinas, que dentro dos ditos Ryos e 
acharem-lhe suas nascenças. E receberá mercê47. 

 
Em primeiro momento a leitura mostra que esse não é um texto comum. É uma 

carta, mas ainda assim não é uma carta como costumamos ler.  O leitor atual encontrará 

sérias dificuldades em entender certos elementos, como por exemplo, a ortografia utilizada 

principalmente nos substantivos que trata dos acidentes geográficos. Sendo assim, a primeira 

etapa na construção do sentido do texto perpassa a formação do leitor, os seus 

conhecimentos prévios sobre o gênero textual que está lendo. Apesar de ser uma carta do 

subgênero carta oficial é também um documento histórico, pois foi escrito no século XVII. 

																																																													
47 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção de Documentação Histórica. Livro nº 257 de Provisões Reais – 
1654-1664 – fls. 47. 
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Os documentos históricos são materiais de reconstituição histórica, fazendo parte de um 

conjunto de “vestígios” que falam de uma época. Dessa forma, “o passado é, por definição, 

um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em 

progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (BLOCH, 2001:74).  

Pode-se argumentar que o texto específico interessa a filólogos e historiadores, mas 

ao contrário, é um conhecimento do passado que utilizado adequadamente pode suscitar um 

valioso instrumento de trabalho nas disciplinas de ensino de Língua Portuguesa e História, 

na perspectiva de ensino-aprendizagem. A proposta do documento como objeto de ensino 

suscita como esse texto foi produzido, em como se articula com a História e a sociedade que 

a produziu instigando a compreensão desses dois elementos simultaneamente. Como fala 

Gregolin (1995:20): 
 

A compreensão do discurso pode enriquecer as atividades desenvolvidas na sala 
de aula na medida em que permite trabalhar com várias modalidades textuais 
como a jornalística, a política, as histórias em quadrinhos etc. A riqueza desses 
textos certamente ajudará no trabalho de resgatar o discurso dos alunos, levando-
os a construir seus próprios textos com crítica e inventividade. 

 
A primeira etapa para entendimento do texto é delimitar como ele se constrói, posto 

que, a natureza do documento escolhido constitui uma carta que também é ao mesmo tempo 

uma fonte histórica. Esse material linguístico que tomamos para analise e compreensão 

encabeça seus sentidos reconhecendo o processo de produção nessa situação comunicativa 

observando os elementos e recursos utilizados. Como argumenta Bentes (2010:271) “O(s) 

sentido(s) do texto não está/estão no texto em si, mas depende(m) de fatores de diversas 

ordens: linguísticos, cognitivos, socioculturais, interacionais”. Dessa forma, perceber de 

forma global seus significados utilizando os princípios da interpretatividade da Linguística 

Textual e observando o discurso torna a discussão elucidativa do ponto de vista de seu 

entendimento integral. 

O texto é fundado em um pedido de Sesmaria, tratando-se da anexação de terras as 

já adquiridas por João Peixoto Viegas. A argumentação vai se desenvolvendo nesse sentido. 

Para tanto, o princípio fundamental é baseado no que o sujeito pedinte já havia realizado e o 

que se podia fazer com as terras. A montagem da colônia na América Portuguesa fazia parte 

de uma estrutura alicerçada em tradições lusitanas de longa data. Sendo assim, a dinâmica 

expansionista portuguesa é explicada por Moraes (2000:410) da seguinte forma: 
 

[...] a situação colonial, em si, justifica esse entendimento, pois a colonização é um 
processo de expansão imperial, movido por claras motivações geopolíticas 
metropolitanas, como visto alimentadas pela própria territorialidade intrínseca à 
formação do Estado português. A colônia é um resultado da instalação lusitana 
nas novas terras, cujo desenvolvimento se dá com a incorporação constante de 
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novos espaços, com a conquista e exploração de novos lugares. O território 
colonial é, portanto, um anexo no espaço imperial da metrópole. 

 
João Peixoto Viegas havia pouco antes adquirido do Juiz do senado da Câmara de 

Salvador, João Lobo de Mesquita, as terras de “Itapororocas e terra nova de Jacoippe nos 

limites da Cachoeira termo desta Cidade”, eram terras limítrofes ao que corresponde ao baixo 

Paraguaçu. Territórios compreendidos atualmente com a região de Feira de Santana. 

Entretanto, o suplicante relatava que essas paragens estavam “despovoadas e inabitadas havia 

vinte annos pelos asaltos e mortes que nellas havia feito, e fazia muitas vezes o gentio bravo”. 

Por meio dessa compra iniciava um processo de ampliação de suas propriedades, sendo 

assim, as terras solicitadas eram devolutas e que deveriam ser valorizadas através da 

agricultura e pecuária como propôs no termo. Logo, aquelas terras possuíam características 

peculiares diferenciadas do litoral que favorecia a produção indicada. João Peixoto Viegas na 

condição de beneficiário da concessão pretendia ocupar aquelas paragens de acordo com as 

exigências que regulavam a sua distribuição garantindo assim o povoamento do interior. 

Portanto, o encadeamento do texto é uma sucessão de elementos eufóricos (tem 

povoado, povoou, segurança aos moradores, crescimento de renda, etc.) e disfóricos 

(despovoadas, inabitadas, assaltos, morte, matos inúteis, gentio bravo, etc.). A valoração 

negativa vai servir de sustentação para a implementação do que é positivo. Dessa forma, se 

as terras são despovoadas ele vai povoar, se o lugar é inseguro ele trará segurança, se existe 

o perigo do gentio bravo, ele vai combater. Assim, a narrativa vai sustentando-se em alguns 

outros aspectos: 

a) Incentivo: O pedinte é incentivado pelos estímulos do avançamento 

territorial promovidos pela Coroa. Capistrano de Abreu (2006:133) relata 

que “bastava apenas papel e tinta para requerer as sesmarias”, que eram 

concedidas como prêmio, recompensa ou participação na interiorização do 

sertão. Isso está implícito no contexto em que o sujeito vive, sendo um 

elemento extratexto. 

b) Competência: Ele possuía “Cabedal” para tanto colocava no escrutínio a 

índole de bom administrador como que “povoou de gados, e escravos, 

criados, e moradores, com armas e Cazas fortes de Sobrado de pedra e cal, 

e huma Igreja”. Mostrava sua força econômica e sua capacidade de povoar 

lugares “inabitados” com segurança. 

c) Demarcação: Outro argumento na petição foi sobre a inutilidade das terras. 

O que estimulou o latifundiário a definir sua própria demarcação “[...] toda 

terra que se achar, e houver, por entre os dous Ryos Paraguassú e Jacoippe 
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the suas nascenças”. Nessa linha de raciocínio a carta põe imprecisão das 

dimensões da área evocando acidentes geográficos como parâmetros. A 

inutilidade vinha acompanhada com o benefício “em cultivar aquellas 

terras”. Agricultura e povoamento eram requisitos essenciais nas antigas leis 

fundiárias. 

d) Sanção: A distribuição dependia mais de um sistema de trocas e favores que 

das leis que regiam essas terras devolutas. A concessão pertencia aos 

governadores e a generosidade era a regra. Constantemente pedia “mercê”, 

ou seja, o merecimento pelas terras. 

Com isso, são esses aspectos que estruturam a discursividade do texto. Assim, esses 

mesmos elementos podem ser encontrados em outras cartas da época, pois na mesma se diz 

“Outra Carta de Sesmaria de João Peixoto Viegas”. 

 
A importância do contexto 
 

O papel que o contexto desempenha na interpretação da carta é fundamental uma 

vez que como fala Koch apud Malinowski (2002:22): “palavras e sentenças não tem sentido 

em si mesmas, fora de seus contextos de uso”. Assim, o contexto deve estabelecer: cenário, 

entorno sociocultural, a própria linguagem, conhecimentos prévios, evento focal. Iremos 

então nesse momento caracterizar o contexto da carta de João Peixoto Viegas tendo como 

base esses elementos. 

 

a) Cenário: O lugar em que está inserida a carta é a província da Bahia. O objeto 

de petição fica no interior nos dando sentidos à ideia de um interior sem 

precisão especifica de sua espacialidade. Assim, o pedido leva a 

argumentação de intervenções no sentido de levar o progresso e o 

desenvolvimento. Em outras palavras a conquista pela ‘civilização’ levada ao 

interior. 

b) Entorno sociocultural: A sociedade no século XVII era essencialmente 

patriarcal, rural, elitista e escravagista, reflexo da própria estrutura econômica 

segundo características básicas do colonizador lusitano.  

c) Linguagem: Diferentemente de uma carta pessoal essa se trata de uma carta 

oficial escrita de forma direta e breve entre duas pessoas de maneira formal 

com intenção de aquisição de terras.  
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d) Conhecimentos prévios: A leitura dessa carta de petição parte da premissa 

de que sua leitura, ou de qualquer outro texto, é um processo ativo. Portanto, 

o que se lê faz uma mediação entre o leitor e o texto. A leitura dessa carta 

será determinada conforme o conhecimento prévio que possui o leitor. Para 

melhor entendimento o domínio de certos conceitos é essencial como: 

sistema colonial, sociedade colonial, sesmarias, etc. No caso de utilizar o 

texto em aulas de ensino de Português ou História, conhecimentos prévios 

e contextualização são essenciais. 

e) Evento focal: O contexto e o evento focal estão numa estreita relação, pois 

esse permite uma interação entre texto e leitor possibilitando o leitor tornar-

se participante da interação comunicativa. O evento focal aqui é a aquisição 

de terras no universo do sistema colonial. 

 

O uso do contexto é importante porque toda manifestação da linguagem está 

inserida dentro de um determinado contexto sócio-histórico-cultural. Diante disso, o 

contexto dentro da Linguística Textual abrange não só as condições externas do interlocutor, 

mas também existe um contexto cognitivo que engloba conhecimentos extratexto desde os 

conhecimentos comunicativos a intertextualidade. 

Dessa forma, considerando os fatores externos a língua não existe apenas um fator, 

mas um conjunto de fatores que determinam a produção da carta. Como concebe Koch 

(2002:29): “o contexto é um conjunto de suposições trazidas para a interpretação de um 

enunciado”.  E, mais: “um texto pode ser interpretado de diversas maneiras em contextos 

variados” (p. 29). Assim, com o espaço de que dispomos a interpretação possui limitações 

por considerar que os contextos não devem ser ampliados para não chegar a interpretações 

extensas que o trabalho não permite. 

 
A questão da ideologia 

 
A linguagem utilizada não é imparcial ao contrário constitui-se de um instrumento 

de persuasão que legitima os motivos para aquisição daquelas terras. Sendo assim, dentre as 

motivações encontram-se de ordem ideológica, valores, conceitos religiosos que ficam 

latentes no decorrer do documento. Entrementes, existe um aspecto formal por se tratar de 

uma carta, de modo que as informações nela contidas são organizadas de acordo a 

estruturação de uma carta. Com isso, o propósito comunicativo foi de pedir a ampliação de 

suas terras. Segundo Althusser (1980) a ideologia serve como objeto de coesão da sociedade, 
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ou seja, a dominação de um grupo sobre outros sujeitos dentro de uma relação social que 

aceitam seu papel da forma como são colocadas. Nessa perspectiva o texto ou qualquer outra 

fonte histórica não é neutro, não está isento de ideologias. Portanto, isso pode ser observado 

na materialidade linguística aparecendo nas formações discursivas e ser interpretadas por 

determinações históricas.  

Vamos centralizar, nessa parte do trabalho, segundo os pressupostos da Análise do 

Discurso, no que diz respeito a ideologia na carta de João Peixoto Viegas. Para tanto, existe 

na carta pistas de palavras e expressões que identifica o sujeito munido de ideologia 

predominante existindo pontos que fica evidente a manutenção a ordem vigente da 

dominação de um grupo sobre a outro. Nesse trecho: “estando despovoadas e inabitadas 

havia vinte anos pelos asaltos e mortes que nellas havia feito, fazia muitas vezes o gentio 

bravo”. Encontramos referências entre despovoado e inabitado em contra posição entre 

povoado e habitado. Na visão do colonizador despovoado e inabitado seria a não presença 

de pessoas brancas, pois a região era densamente povoada por grupos indígenas.  

João Peixoto Viegas reafirma a dominação no seguinte trecho: “e povoar os quaes 

nunca athe este dia penetrou gente branca, nem forão sabidos, e estão devolutas pelas 

grandes catingas, e dificuldades de serras e mattos que os cercão, e principalmente sugeitas 

do gentio bravo”. Esse emprego coloca o colonizador como o agente capaz de levar a 

“civilização” pela “gente branca”, que é o Europeu, para os lugares mais ermos da Província. 

Dessa forma, contrapondo com o “gentio bárbaro” que é agressivo, bravo, que não deixa a 

civilização penetrar o sertão. Assim, gente branca versus gentio bravo são dicotomias 

organizadas no discurso que demostra a formação ideológica do sujeito pedinte que associa 

colonizador com o progresso e gentio bravo como sujeito que impede o avançamento. Essas 

formas de apresentar um e outro na carta estão naturalizadas nas diferenças entre os sujeitos. 

Essa estruturação mostra o sujeito do discurso conduzindo suas colocações para 

o sentido de provocar a ideia de um bom colonizador porque tem “Cabedal e fabrica para o 

conseguir”, já povoou outras terras, “tem dado muito crescimento e Renda”, dado segurança, 

“vai em crescimento”, são sequencias linguísticas encadeadas para surtir um efeito positivo 

na pessoa do sujeito colonizador destinatário da carta. O emprego desses elementos 

linguísticos no documento mostra traços da formação ideológica dentro do discurso. 

Entrementes, isso não quer dizer que João Peixoto Viegas estava consciente de que estava 

utilizando expressões carregadas de ideologia, até porque a noção e conceito de ideologia só 

seriam formulados no século XIX, mas através desse exercício reflexivo mostramos que o 

sujeito agia através de mecanismos inconscientes ao seu discurso. 
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Nesse tópico procuramos mostrar, de forma sucinta, como se processa a 

identificação da ideologia no discurso. Assim, ideologia é a visão de mundo do sujeito, a 

representação de uma elite dominante representando a ordem social. A reprodução 

ideológica é transmitida e perpetuada pelos aparelhos ideológicos, no contexto da carta, o 

Estado e a Igreja seriam os elementos mais presentes na formação da ideologia do sujeito. 

Com isso, por meio do documento com a teoria da Análise do Discurso é possível identificar 

no enunciado “pistas” de onde se assenta os valores ideológicos no texto. Dessa forma, as 

análises partem das condições históricas e sociais na produção do discurso analisado, tendo 

suas manifestações concretas na carta em estudo das representações dominantes. 

 
Considerações finais 

 
No presente trabalho tecemos algumas considerações sobre as possibilidades de 

estudo do texto seguindo o modelo teórico da Linguística Textual e da Análise do Discurso. 

Para tanto, iniciamos a reflexão através de uma breve revisão dos aspectos importantes das 

duas linhas teóricas, mas isso só pôde ser possível graças a heterogeneidade do campo 

linguístico conservando a autonomia de cada linha metodológica com a chancela dos 

domínios da História. 

Essa forma de abordagem tornou-se pertinente por trazer reflexões diferenciadas 

sobre um mesmo objeto, uma vez que essas duas linhas teóricas citadas participam na 

construção dos sentidos do texto ampliando as formas de análise. Assim, esta perspectiva de 

estudo é extremamente importante dentro do contexto linguístico e histórico, pois estudos 

apontam que na Linguística Textual existem heterogeneidade e complexidade que 

complementa pelo estreitamento com a Análise do Discurso tornando uma abordagem mais 

abrangente em um quadro analítico globalizante nas discussões do texto. 

O texto utilizado para análise foi o subgênero carta oficial no intuito de contribuir 

para a construção da compreensão das diferentes visões que circulam os discursos. Dessa 

forma, destacando através de um só texto as inúmeras possibilidades de análise e 

interpretação de como as teorias estudadas se apresentam fortemente inter-relacionadas. 

Assim, o papel do contexto sócio histórico é salientado nas duas visões e aqui apresentamos 

como uma articulação importante mostrando como o contexto participa na construção do 

sentido. A categoria de ideologia se apresenta também como importante no entendimento 

de outros discursos subtendidos de representação de poder nas palavras escolhidas pelo 

sujeito do texto.  
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Essas possibilidades de estudo utilizando correntes teóricas próximas não se 

esgotam nesse trabalho. Portanto, pode ser o início de uma reflexão maior, mais aprofundada 

considerando outros elementos que ficaram de fora na construção dos sentidos do texto 

presente nesse trabalho. Assim, o teor dessa produção concorreu para compreender as 

formas existentes de análise de texto, pois as categorias de abordagem são convergentes 

numa perspectiva inter-relacional.  
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SODOMITAS “DE COR” E INQUISIÇÃO PORTUGUESA (BAHIA, C. 1644 A C. 
1646) 
 

Daniana Oliveira Bispo48 
 

De todos os pecados, o mais sujo, torpe e 
desonesto é a Sodomia. Por causa dele, Deus 
envia à terra todas as calamidades: secas, 
inundações, terremotos. Só em ter seu nome 
pronunciado, o ar já fica poluído. D. 
SEBASTIÃO, 185349. 
 

Foi com argumentos como o da epígrafe de D. Sebastião50 que o Santo Ofício e seus 

funcionários rotularam como um desvio de conduta sexual, considerado um pecado mortal 

ou sujidade capaz de levar o desviante ao inferno o “abominável e nefando”51 pecado cujo nome 

não podia dizer”, pois “só em ser pronunciado o ar já ficava poluído”52: a sodomia, que o 

cardeal D. Henrique, inquisidor-geral de Portugal concedeu aos inquisidores a jurisdição da 

prática enquanto crime a partir de 1557. Francisco Bethencourt, assinala que “existem breves 

papais de 1562 e 1574 que reconhecem o poder do inquisidor-geral sobre esse delito, tendo 

o cardeal D. Henrique assinado uma nova provisão de reafirmação de jurisdição nesse 

domínio em 1574”53.  

 
O conceito de sodomia é um termo que tem sido considerado pejorativo desde as 

últimas décadas do século XX54. Para o historiador Cássio Bruno de Araujo Rocha, o termo 

é impreciso e paradoxal, inclusive para os próprios inquisidores, haja vista que o caráter da 

ação do pecado não se refere apenas a homossexualidade55. A definição poderia se referir ao 

homoerotismo, que incluía tanto a cópula anal heterossexual quanto as práticas com pessoas do 

																																																													
48 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da 
Bahia/ Departamento de Ciências Humanas – Campus V. Pesquisa realizada com o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. danianaoliveira@globo.com. 
49 D. SEBASTIÃO. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 1707. São Paulo: Tipografia 2 de fevereiro, 
1853. 
50 Trechos localizados nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 1707.  
51 Nefando ou nefário: Indigno de se nomear; abominável, execrável, execrando, pecado Nefando cujo nome 
não se pode dizer: sodomia, pecado contra a natureza, cópula anal, homossexualidade. MOTT, Luiz. Dicionário 
Biográfico dos Homossexuais da Bahia (Século XVI-XIX). Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 1999. 
52 A sodomia era considerada um pecado contra a natureza, que era responsável pelo dilúvio universal, por 
conta dessas muitas expressões a designavam no sentido do horror que era a sua prática para a mentalidade 
moralista católica. Expressões como “torpe, sujo e desonesto” e “só em falar o ar ficava poluído” estão nos 
documentos. Luiz Mott encontrou e adotou a expressão “cujo nome não se podia dizer”, neste estudo 
parafraseada numa tentativa de dar conta de todos esses sentidos. 
53 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália.  Séculos XVI-XIX. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 170. 
54 MELO, de Iran Ferreira. Breves notas históricas sobre sexualidades e identidades de gênero periféricas: o 
alvorecer do movimento LGBT no mundo. Bagoas, n. 14 | 2016 | p. 205-232, p 213. 
55 Em algumas palavras utilizamos o itálico para atualizar conceitos e termos não coevos ao período, apenas 
para facilitar a compreensão do leitor de hoje. 
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mesmo sexo, sejam elas masculinas ou femininas, assim como a situações onde houvesse 

qualquer tipo de relações sexuais que fossem consideradas contrárias ao que a doutrina 

católica ponderava como normal – sexo no “vaso natural 56” – e que acabavam por desperdiçar 

a semente57. 

O fato é que práticas amorosas homo e heterossexuais associadas aos possíveis 

“desvios de genitalidade”, discriminados por coito anal, sexo oral e outros contatos em que 

houvesse o desperdício da semente – ejaculação sem proveito para a reprodução58 –, estavam 

passíveis aos castigos e a queimar na fogueira por provocar a ira divina e embora a Igreja 

Católica tivesse como alvo principal os cristãos-novos, ela almejava apagar também a 

existência dos sodomitas e suas práticas impuras, por isso, a ideia de queimá-los até virar pó 

para que dos seus corpos não restassem nem as memórias, como podemos ver na citação 

dos mandamentos: “que os sodomitas sejam queimados e reduzidos a pó, para que deles não 

se tenha memória!”59. 

Dentre as punições civis que estavam previstas a essa prática sexual, ainda que não 

se tenha conhecimento de algum sodomita condenado à morte no Novo Mundo, a 

Ordenação Filipina, que regia o período estudado, século XVII, não deixa dúvidas sobre o 

castigo mais rígido que foi o da pena de morte na fogueira para os casos mais graves, ou seja, 

a reincidência no mesmo ato60, como podemos ver no trecho da Ordenação Filipina que fala 

sobre todas as pessoas que cometem o pecado da sodomia. 
 
Toda pessoa de qualquer qualidade que seja, que comete o pecado de Sodomia 
por qualquer maneira, que seja queimado e feito por fogo em pó, para que nunca 
do seu corpo e sepultura possa haver memória e todos os seus bens sejam 
confiscados a Coroa de nossos Reinos e que tenha todos os seus descendentes, 
filhos e netos inábeis e infames assim como aqueles que cometerem crime de lesa 
majestade61. 
 

																																																													
56 Utilizaremos o itálico seguido de aspas para conceitos e termos localizados nas documentações.  
57 ROCHA Cássio Bruno de Araujo. Masculinidades e Inquisição: Gênero e sexualidade na América 
Portuguesa. Jundiaí: Paço Editorial, 2016.  
58V.t.d. 1) Lançar com força para fora de si. 2) Derramar com força; esguichar. 3) Expulsar Esperma: s.m. Biol. 
Liquido seminal fecundante, produzido pelos órgãos sexuais masculinos; Sêmen: s.m. 1) Esperma. 2) Semente 
– Minidicionário de português. – Ciranda cultural Editora e distribuidora Ltda, 2009. 
59 Ordenações Afonsinas, Livro V, Título XVII. In: AGUIAR, Asdrúbal A. Evolução da pederastia e do 
lesbianismo na Europa. Separata do Arquivo da Universidade de Lisboa, vol. XI, 1926; BOSWELL, J. 
Christianity, Social Toleranceand Homosexuality. Chicago, Chicago University Press, 1980. 
60 Verbete Sodomia.VAINFAS, Ronaldo. Dicionário de Brasil colonial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 
534.  
61 M.-Liv. 5 t.12 pr. 
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E, no Regimento do Santo Ofício, os condenados eram castigados com penas 

temporais como o degredo, açoites, pagamento dos gastos dos processos e a pena capital, 

esta que ficou sob a responsabilidade da justiça secular62. 

O Tribunal da Santa Fé foi instaurado no dia 23 de maio de 1536 pelo Papa Paulo 

III. Após longas discussões, com o objetivo de cristianizar, repreender, modelar as 

sociedades e todos aqueles que não seguissem os cânones da verdade da fé católica, depois 

receber de D. João III uma fortuna em troca da permissão da instituição, o Papa Paulo III 

assinou e permitiu, em Évora, a publicação da Bula Cum ad nihil magis, que fazia valer a 

instauração do Tribunal do Santo Ofício português e, juntos, colocaram em prática o plano 

religioso de propagação da fé tendo como instrumento de controle a Inquisição que atuou 

como principal órgão da Igreja Católica e que foi a instituição que mais perseguiu os 

sodomitas. 

Os sodomitas escravizados que terão parte das suas histórias narradas são Jerônimo 

Soares e Bugio: Jerônimo Soares, lisboeta descendente de africanos, com ofício de 

cozinheiro, morador em Lisboa, depois em Salvador. Em Lisboa, fora escravizado de um 

dos “membros da Mesa da Consciência e Ordens”, Manoel Pereira de Castro e fugiu para o Novo 

Mundo quando foram presos seus alcovitados; isto é, Jerônimo foi acusado por intermediar 

relações amorosas nefandas e por ser sodomita. Na Terra da Santa Cruz foi comprado 

Antônio Brito Correia para acompanhar seu filho Antônio Guedes de Brito. 

Bugio, escravizado, mulato, cujo nome exato não se sabe. Embora o nome de 

batismo dele seja um mistério para nós, assim como foi para aqueles que o acusaram de ser 

um nefando incorrigível, de todos os sodomitas negos que mais se ouviu rumores por cometer 

o pecado na cidade do Salvador no século XVII ele era o mais infamado. Bugio foi ator 

cômico que acompanhava o seu proprietário, Matheus Lopes. O mulato não sofreu as 

violências inquisitoriais, no entanto, carregou as marcas das agressões sofridas por ser 

sodomita, por ser oferecido a outros por seu amo e por ser apontado por toda a cidade – 

Salvador – como o escravizado, pequeno, que atuava como um macaco com um pote na 

cabeça e que ao pecar com um dos seus parceiros, o amante lhe feriu a golpes de facadas. 

O nosso estudo, apesar de abordar a história de escravizados “negros”, não se fixa 

apenas na escravidão, isto é, no foco do trabalho escravo, mas estende-se sobre um 

comportamento que envolve a sexualidade da natureza humana. Assim, a nossa principal 

proposta é fazer um estudo sobre uma temática complexa, de múltiplas facetas, onde há, a 

																																																													
62 BELLINI, Ligia. A coisa obscura: mulher, sodomia e Inquisição no Brasil colonial. São Paulo: Brasiliense, 
1989. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

372	
	

nosso ver, alguns tabus em torno da relação amorosa dos sodomitas “negros” que perpassaram 

o tempo e que motivaram a falta de contato dos pesquisadores com o assunto. Isto é, ao se 

tratar da sodomia, ainda que de forma discreta, é comum localizar estudos historiográficos 

sobre brancos, mulheres, religiosos católicos ou familiares da fé no Novo Mundo. No 

entanto, quando a questão são os sodomitas “negros”, a reflexão por vezes foi ignorada, 

ocultada ou obscurecida.  

Resumindo, se falar sobre a sexualidade já é um assunto tabu, imagine trazer à tona 

uma discussão sobre homossexualidade que desde a tradição judaico-cristã se fez questão de 

tratar com intolerância e rigor, que ditou qual o papel do homem e da mulher numa sociedade 

heteronormativa e a qual impuseram o silêncio sobre o assunto, impregnando e deixando uma 

herança cultural formada por uma sociedade machista e preconceituosa que não aceitava 

ideia que um “homem deitasse-se com outro como se fosse uma mulher”63. Em suma, 

pensemos o quão espinhoso não é relacionar tal prática que foge a normatividade ao negro 

que leva o estigma do mito de virilidade?  

A nossa inquietação pela temática surge por perceber que, assim como a 

historiografia custou a abordar que os escravizados não foram inteiramente submissos aos 

seus senhores no que se refere à servidão, a mesma custa a despertar e acaba por discutir 

precariamente as relações amorosas na colônia, principalmente no que tange às práticas 

homoafetivas dos negros escravizados.  

Isto posto, propomos uma reflexão no intuito de sinalizar que não apenas os 

afrodescendentes heterossexuais foram agentes das suas histórias, mas os sodomitas negros 

também. Os documentos produzidos pelos inquisidores comprovam a existência dos 

mesmos e são nessas documentações inquisitoriais que recebemos os gritos que ecoaram do 

passado, alcançaram o presente e a partir de agora chegarão até o futuro. Foi esse desejo de 

dar voz aos escravizados sodomitas que nos motivou a refletir sobre esta temática e 

colocamos em xeque tais questões. Pretendemos mostrar que a discussão sodomitas “de cor” 

versus a Inquisição pode sim sair do lugar ocultado e conquistar o seu espaço nas reflexões 

historiográficas para que as histórias destes sujeitos não caiam na obscuridade e sejam 

ignoradas como se estas não estivessem presentes no período colonial. 

 

 

.Sodomitas “mulatos” sob os olhos da Inquisição portuguesa. 
 

																																																													
63 Bíblia. Levítico capitulo 20, versículo 13. 
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Contra Jerônimo Soares, que foi escravo de Manoel Pereira de Castro desta cidade 
– Lisboa - e agora vive na Bahia por escravo de Antônio de Brito Correia, e é 
homem de cor parda, que acompanha um filho do Antônio de Brito, ofereceu as 
testemunhas: Luiz de Almeida; Sebastião Gomes e Estevão Netto, os quais todos 
são de bom crédito, peço que deponham como testemunha, que o delato 
alcovitava muitas pessoas do sexo masculino para com eles cometerem o pecado 
nefando de Sodomia, além disso, lhes dava casa e cama, para exercitarem o 
mesmo pecado, como em efeito o consumaram as ditas pessoas por ordem64.  
De todos os sodomitas negros, comentados por ser praticante do pecado nefando, 
no século XVII, na Terra da Santa Cruz, sem dúvidas, Bugio era o mais infamado 
de somítigo.Bugio, cujo nome não se sabe dizer, era mulato, de corpo pequeno, 
ator cômico que atuava com um pote na cabeça, sobre a figura de um macaco, era 
sodomita e acompanhava o seu senhor, Matheus Lopes Franco que o oferecia a 
outros praticantes do pecado contra natura [...] 
Embora a identidade do mulato fosse desconhecida era de conhecimento de toda 
a Salvador que em um dos seus encontros clandestinos, para cometer o pecado 
nefando, o sodomita foi ferido a golpes de facada por um dos seus parceiros e 
comentava-se pela cidade que Bugio e Jerônimo tinham uma amizade suspeita. 
(ANTT/TSOLL, Caderno do promotor nº 19. Grifo nosso). 

 

Os fragmentos acima trazem trechos das acusações contra os escravizados Jerônimo 

Soares e Bugio. O primeiro, apontado por “alcovitar” outros e por ser infamado de sodomita, 

o segundo, denunciado várias vezes por praticar o “vicio nefando”, por ser oferecido a outros 

sodomitas por seu amo e por convencer “muitos homens de bem” a deitar-se com ele. 

A biografia de Jerônimo Soares poderia ser a de um homem comum à sua época. 

Afinal, conta-nos que ele era natural de Lisboa, classificado na documentação como “mulato”, 

quando não, “homem de cor parda” que foi escravizado, cozinheiro, morador em Portugal, 

Salvador e em Itapicuru, e que além de ser infamado de sodomita “alcovitava” outros no vicio 

nefando. Embora sua história não seja um caso isolado; trivial ele não era. Tendo em vista 

que, para além de todas as perseguições, repressões e ameaças inquisitoriais do auto de fé, 

das penas corporais, dos confiscos de bens e de marcar seus parentes à desonra eterna, como 

aponta Ronaldo Vainfas65, Jerônimo além de ousar praticar o pecado “contra natura”, 

“alcovitava” outros homens que buscavam nos hábitos contrários da ordem natural das coisas 

o prazer.  

Ou seja, Jerônimo pelo nível de audácia era um forte candidato a virar pó nos autos 

de fé, mas ainda assim, como outros homens e mulheres de vários segmentos 

socioeconômicos e culturas diferentes, o “mulato” escravizado não se acovardou e mesmo 

sob ameaças não deixou de praticar, tampouco “ajudar” outros sodomitas a satisfazerem seus 

desejos proibidos e, para além disso, conseguiu manter uma rede de segurança a qual 

conseguiu fazer a fama de alcoviteiro e oferecer toda uma estrutura para que seus clientes 

																																																													
64ANTT/TSO-IL, Sumário de Culpa nº 12257. 
65 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997. 
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realizassem suas vontades sexuais. Afinal, os confessantes deixam claro que tinham o 

conhecimento da fama do escravizado e sabiam onde encontrá-lo. Ou seja, Jerônimo 

conseguiu através da sua rede de informante e do seu senhor, que era um dos “membros da 

Mesa da Consciência e Ordens”, escapar das garras da Inquisição em Portugal e, na 

clandestinidade, depois de fugir para a Bahia e ser comprado por um dos homens mais ricos 

do Novo Mundo, Antônio de Brito Correia, ainda assim continuou a afrontar a Inquisição 

na prática nefanda. 

Ademais, sobre Jerônimo, os registros mostram aquilo que o historiador Jorge 

Fonseca66 chamou a atenção para a relação ambígua de dominado e dominador. Onde nem 

sempre na relação escravizado senhor, o senhor era quem detinha o poder. Neste caso 

específico, entre os sodomitas que ele alcovitou, ele sim era quem detinha o poder.  

As testemunhas e sodomitas assumidos: Luís de Almeyda (46 anos, morador e natural 

de Lisboa), Sebastião Gomez de Leão (28 anos, natural de Cascaes e morador em Cura, 

casado com D. Leonor de Mendonça)67 e Estevão Netto Sardinha (35 anos, natural e 

morador da Villa de Setuval, aonde serve como vereador) confessaram as suas culpas 

enquanto praticantes do pecado nefando e afirmaram que, na rua dos Cavalleiros, na casa de 

Manoel Pereyra de Castro – membro da Mesa da Consciência e Ordens – encontram-se com o 

mulato cativo do dito Sr. Manoel, que era muito infamado de fanchono, pois procurava um 

moço.  

Os réus admitiram que consumaram o pecado, considerando que “ficaram nus e 

meteram o membro viril desonesto no vaso traseiro do parceiro ocorrendo o desperdício da semente”. Portanto, 

a sodomia “perfeita68” foi consumada e, de fato, asseguraram que só conseguiram cometer o 

pecado com a ajuda do escravizado, basta ver que o mulato os levavam até os moços e 

emprestava a sua casa para que eles consumassem o nefário.  

Até aqui, ao que nos mostra a fonte, o moço ao qual Jerônimo “oferecia” aos 

sodomitas em Lisboa chamavam-se Francisco, no entanto, a documentação nos leva a outro 

jovem, chamado Thomas Leal, homem preto, de pouca barba, localizado em Salvador. O 

que difere os depoimentos até esse momento é que Luís de Almeyda e Sebastião Gomez de 

Leão, ambos, realizaram os seus desejos eróticos em Lisboa com o dito Francisco. Já Estevão 

Netto Sardinha cometeu o pecado no Novo Mundo, em Salvador, com o Thomas Leal. Deste 

																																																													
66 FONSECA, Jorge. Escravos e senhores na Lisboa quinhentista. Lisboa: Colibri, 2010.  
67 Nos depoimentos dos sodomitas os inquisidores não anotam a posição social de todos os seus réus. 
68Após leituras das fontes documentais e textos acadêmicos nota-se que nas leis inquisitoriais para ser 
confirmada a “sodomia perfeita” deveria haver o ato da penetração do membro viril no “vaso traseiro” 
somando ao desperdício da “semente”, ação que para os inquisidores – que seguiam os regimentos –, seria 
impossível tal prática para as mulheres, “estéreis”. 
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modo, percebemos que fora através Estevão Sardinha que a Inquisição descobriu o 

paradeiro, funções e senhores – Antônio Guedes de Brito – do escravizado sodomita na 

Bahia. No mais, o réu, Sebastião, afirma que tomou conhecimento que em Salvador Jerônimo 

ensinava meninos que tinham sinais de fanchono e foi com um desse meninos, Thomas Leal, 

que ele pecou. Contando que o “homem, preto e de pouca barba tinha a chave da casa do 

seu cúmplice e dentro dela ambos tiraram os calções, Thomas deitou-se no chão, de bruços 

e ele, confidente meteu o membro viril no vazo traseiro de Thomas e dentro dele derramou 

a semente, consumando o pecado da sodomia.69” 

Assim, após as andanças e procura ao escravizado, o inquisidor Pedro do Castillo 

conclui que de fato os sodomitas citados exerciam o pecado na casa de Jerônimo Soares e 

tendo em mãos os depoimentos de Luiz de Almeyda, Sebastião Gomes e Estevão Netto, 

somados a denúncias ocorridas entre o ano de 1646, localizada no caderno do promotor nº 

29, com o testemunho de Bento Goncalves, que depõe que “o acusado está constantemente 

infamado de sodomita”, é decretada a prisão do mulato Jerônimo Soares. 

Ora, diante aos depoimentos, cabe falarmos sobre a personalidade, coragem e porque 

não pensar sobre a astúcia, “dedicação e cuidado” do escravizado Jerônimo para com os seus 

senhores e clientes, como definiu a historiadora Ligia Belllini70 em pesquisa que refletiu sobre 

a relação senhor-escravo em cartas de alforrias. Pois, segundo as nossas suspeitas, o 

escravizado usou da astúcia, da condição do poder transitar “livremente” aos arredores da 

casa do seu senhor, para agir. Logo, supomos que tanto Manoel Pereira de Castro (senhor 

de Jerônimo em Lisboa - Portugal) quanto Antônio Guedes de Brito (senhor de Jerônimo 

em Salvador - Bahia) tinham uma relação amorosa com o escravizado, que devia tratá-los 

com muita “dedicação”. 

Ora, enquanto ocorria o processo contra Jerônimo em Lisboa, os inquisidores não 

sabiam, mas o escravizado já estava em outras terras – Novo Mundo –, e aqui nos interessa 

entender algumas questões que são fundamentais para perceber como Jerônimo, um 

escravizado, sem grandes poderes, conseguiu nestas circunstâncias ou condições fugir dos 

tentáculos da Inquisição? E mais: tentar entender e deixar implícito como o escravizado 

descobriu que estava sob os olhos vigilantes do Santo Ofício a ponto de fugir antes de ser 

pego. 

																																																													
69 Fonte: ANTT/TSO-IL Sumário de culpa nº 12257, p.4, l.16 a l.21 e p5, l.1 a l.13.  
70 BELLINI, Ligia. Por amor e por interesse: a relação senhor-escravo em cartas de alforria. – Escravidão 
e invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil. In: REIS, João José. (org.). Co-Edição com o 
CNPQ: Conselho nacional de desenvolvimento. Editora brasileira, 1988, p. 73-86. 
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Se interpretarmos o que está nas entrelinhas o conteúdo exposto nas documentações 

tem muito a nos revelar. Dito isto, notaremos nos detalhes do texto alguns pontos que nos 

levou a determinadas hipóteses, a saber: a relação de Jerônimo Soares com o seu senhor, 

Manoel Pereira de Castro e a forma como o escravizado fugiu ao nosso ver são suspeitas e 

estão ligadas, afinal, o senhor do cativo era “secretário da mesa da consciência e Ordens”, ou seja, 

um funcionário da Inquisição. Isto posto, pensamos que havia fortes laços que ligavam 

Jerônimo a Manoel, laços para além da servidão, laços para além da amizade, havia uma 

cumplicidade entre ambos. 

Pensamos que Manoel também era sodomita e a julgar que, se o escravizado recebia 

os réus na casa do seu senhor para “alcovitar” a prática nefanda era porque Manoel sabia dos 

passos de Jerônimo, tanto sabia que desconfiamos que ele usou do seu cargo para ter acesso 

aos depoimentos dos indiciados e, assim, ajudar seu “amante” e “cúmplice” a fugir antes de 

ser preso. Nesta perspectiva, por que não pensar que havia por parte de Manoel um 

sentimento de amor pelo escravizado? e por que não pensar que Jerônimo, além de amante 

do seu senhor, não era também um escravizado de ganho de Manoel? isso tornaria Manoel 

amante e cúmplice do mulato na propagação do pecado nefando.  

Bom, se realmente Manoel era sodomita e cúmplice de Jerônimo, como supomos, 

assim que a Inquisição tivesse o sodomita “alcoviteiro” em seus poderes era provável que como 

bem refletiu o historiador Carlo Ginzburg71 em sua obra, Jerônimo, igualmente a outros 

tantos não suportaria as violências físicas e psicológicas inquisitorial. Logo, acabaria 

confessando todos os seus pecados, todos os pecadores que o procurou e, logo, os seus 

cúmplices; enfim, todos os envolvidos. Deste modo, se Manoel era sodomita e cúmplice de 

Jerônimo, os Inquisidores chegariam até ele. 

Então, o proprietário do escravizado para não ser pego pela Inquisição poderia dar 

“cabo” de Jerônimo e assim ficar livre de possíveis acusações. No entanto, a documentação 

nos leva a localização de Jerônimo na América portuguesa. Sendo assim, suspeitamos que 

Manoel Pereira de Castro ciente e diante as acusações abertas contra Jerônimo o despachou 

cladestinamente para a Bahia. Como afirmou, o antropólogo Luiz Mott: “Temeroso de 

perder o escravo gay, seu proprietário despacha-o secretamente para o Porto, onde é vendido 

e embarcado para a Bahia, tornando-se cozinheiro de Antônio de Brito Corrêa”.72. Logo, 

																																																													
71 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela 
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
72 MOTT, Luiz. Dicionário Biográfico dos Homossexuais da Bahia (Século XVI-XIX). Salvador: Editora 
Grupo Gay da Bahia, 1999, p 74. 
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justificamos o porquê da nossa hipótese de que havia um sentimento amoroso por parte de 

Anatônio Brito Corrêa pelo escravizado.  

O fato é que perseguido no Reino, agora no Novo Mundo, posto que quando 

realizou-se na Capital da Colônia, Salvador, a visitação da Inquisição e possivelmente devido 

ao pânico que já havia sido instaurado no Novo Mundo, Jerônimo Soares, que nesta cidade 

tinha como senhor Antônio Guedes de Brito, foi vítima desta pedagogia do medo, pois dos 

dezoitos sodomitas denunciados, o mulato estava entre eles e foi apontado por praticar 

fanchonices e por manter uma amizade “suspeita” com o ourives Inácio Antunes, assim 

como por ter uma relação intima com o mulato de Matheus Lopes, o Bugio. Resta então ao 

mulato fanchono fugir, e assim ele o fez. Jerônimo partiu para Itapicuru, sertão baiano, tendo 

como proprietário Manoel Morato. 

A fuga de Jerônimo de Salvador para Itapicuru é algo que nos intrigou a tentar 

entender. Afinal, o “mulato”, assim que desembarcou em Salvador tornou-se propriedade de 

Antônio Brito Correia e acompanhava seu filho Antônio Guedes de Brito, o herdeiro de 

grandes terras no Rio Real e em Itapicuru, na Bahia. Supomos que o herdeiro dos de Britos, 

Antônio Guedes, também praticava sodomia. Chegamos a essa suposição após transcrição 

da fonte – Caderno do Promotor, nº 29 –, onde as testemunhas Domingos da Silva, de idade 

de sessenta anos, e Bento Goncalves, criado de Antônio Brito Correia e pai de Antônio 

Guedes de Brito, após juramento aos evangelhos fizeram suas queixas. 

 Domingos da Silva assegurou que o Padre Amador Antunes de Carvalho, capelão 

mor em exercício, estava muito infamado por ser sodomita e que o criado de Antônio de 

Brito Correia, Bento Goncalves, lhe disse que Antônio Guedes de Brito, filho do dito 

Antônio de Brito Correia, fez queixa de que o Padre Amador Antunes cometeu com ele o 

vício do pecado nefando. Já o criado de Antônio Guedes de Brito, Bento Goncalves, de 

idade de aproximadamente 21 anos, quando chamado para depor, confirmou as acusações 

feitas por Domingos da Silva, assim como afirmou que o mulato, Jerônimo Soares, 

acompanhante de Antônio Guedes de Brito, era sodomita e mantinha uma relação suspeita 

com o escravizado Bugio, sinalizou ainda que ele não era o único que sabia disso, pois ouviu 

de outras pessoas que comentavam que o “mulato” de Matheus Lopes Franco, que fazia figura 

de Bugio, tinha a fama pública de quem mantinha relações nefandas e que, por conta disso, 

um soldado lhe deu umas adagadas. 

Finalmente, pensamos que se Antônio Guedes de Brito, que ganhou do seu pai um 

escravizado alcoviteiro e sodomita para acompanhá-lo e, mesmo sabendo que o seu 

acompanhante tinha essa “má fama do pecado nefando”, continuou com o escravizado por tantos 
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anos após a sua chegada ao Novo Mundo é porque algo suspeito entre ambos – Jerônimo 

Soares e Antônio Guedes –, acontecia. Basta ver que, quando Jerônimo é denunciado por 

Beto Goncalves, na segunda visitação, o escravizado já tinha a fama de sodomita e de ajudar 

outros homens a pecarem no nefando – “alcoviteiro” – e, ainda assim, diante a tal fama, o 

mulato permanecia como propriedade dos de Brito Correia. Em vista disso, por que não 

pensarmos que o herdeiro dos de Brito Correia não tenha mantido uma relação amorosa 

com o escravizado e que, por conta dessa relação, não tenha ajudado o mulato a fugir dos 

inquisidores para Itapicuru, onde o latifundiário tinha terras? 

Afinal de contas, coincidentemente, com tantas possibilidades e/ou opções de 

destinos, em uma colônia tão extensa, entre tantas terras baianas onde o escravizado poderia 

“fugir”, Jerônimo para escapar da Inquisição, em Salvador, foi exatamente para Itapicuru, 

onde passou a ter como proprietário Manoel Morato. Como bem apontou Luiz Mott73: “Com 

medo da chegada do novo Bispo na frota, como já fora denunciado no Juízo Eclesiástico e 

poderia ter contas a prestar, o mulato fanchono é vendido para o sertão do Itapicuru”. 

O “mulato” Bugio também poderia ser um personagem com uma história banal. No 

entanto, assim com Jerônimo, mesmo diante a ameaça inquisitorial, ele ousou realizar suas 

vontades amorosas, foi usado por seu senhor como mercadoria sexual para satisfazer os desejos 

de outros sodomitas e pagou por isso, se não pela Inquisição, por sujeitos que temerosos 

com os castigos inquisitoriais ou por preconceitos o acusaram. Além das acusações, foi 

violentamente agredido por uns dos indivíduos que usou do mulato para satisfazer seus 

desejos nefando pois, após consumar o pecado, feriu Bugio a golpes de facada, deixando no 

rosto do escravizado sodomita as marcas da violência. Essa violência não foi motivada apenas 

por ele ser um cativo, como era comum ao período. Quer dizer, os negros escravizados, 

quando cometiam alguma desobediência, eram castigados por seus dominantes, mas, neste 

caso, ocorreu também por Bugio ser sodomita e pelo atrevimento ao cobrar do seu amante 

ou cliente que pagasse pelos serviços sexuais.  

Isto posto, Bugio nos faz refletir a sodomia para além da escravidão, para além dele 

ter sido ator, para além dele ter sido usado por seu amo, Matheus Lopes Franco como 

mercadoria sexual, para além dos preconceitos. Ele nos faz pensar também sobre a condição 

de vulnerabilidade em que os sodomitas viviam, ou seja, evidencia uma prática tão comum à 

nossa época, isto é, os ataques de ódio e homofobia aos que cotidianamente sofrem os 

																																																													
73 MOTT, op. cit. p. 74. 
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LGBTTT74, estes que quando não são assassinados, carregam as marcas das violências 

sofridas por serem gays, assim como Bugio publicamente carregou. 

Definir a origem, a personalidade, o perfil, a história de Bugio não é algo simples, ele 

é uma incógnita tanto para as testemunhas, que o acusaram de ser sodomita, quanto para os 

inquisidores. Logo, o pouco que a sociedade sabia sobre o “mulato” não é capaz de nos 

proporcionar informações suficientes para montar a vida do nosso objeto de pesquisa. O 

que temos sobre Bugio é que ele era pequeno, sodomita, ator cômico que encenava no papel 

de um macaco (o nome Bugio inclusive, é referência a um macaco), com um pote na cabeça, 

e que era um escravizado que acompanhava seu amo, Matheus Lopes Franco, este que o 

oferecia a outros sodomitas em troca de dinheiro. 

A origem de Bugio? Ninguém sabia dizer. O nome de batismo? Um enigma.  

Em todos os depoimentos, a maior coerência do que se foi dito sobre o “mulato” foi 

que os denunciantes repetiam sempre, “o mulato, que fazia a figura de Bugio era sodomita, 

tomou duas ou três facadas, mas o nome exato não se sabia dizer75”. E assim, iniciamos a 

história de Bugio, cujo nome não sabe dizer. 

Aos 27 do mês de abril de 1646, em Salvador, a Inquisição toma conhecimento do 

crime de sodomia cometido pelo mulato Bugio. 

Segundo as testemunhas, moradoras de Salvador, João de Araújo (de 

aproximadamente 30 anos), Francisco da Rocha Fagundes (Sargento da companhia de Luis 

de Mello, capitão dos aventureiros de, aproximadamente, 24 anos de idade), Simão Sotto 

Maior (de, aproximadamente, 28 anos de idade) Antônio de Souza de Azevedo (de 

aproximadamente 30 anos de idade), Jesus André Roiz de Figueiredo (45 anos de idade), 

Bento Goncalves (de aproximadamente 21 anos de idade), o “mulato”, que não se sabia dizer 

qual era o nome, mas que era pequeno de corpo, encenava em comedias fazendo a figura de 

Bugio, um macaco e andava acompanhado do seu proprietário, Matheus Lopes Franco, era 

somítigo76. 

Disseram ainda que se comentava por toda a cidade que o senhor do “mulato” sabia 

que Bugio era sodomita e que se aproveitava disso para ajudá-lo a cometer o pecado nefando 

com outros homens e que foi em um desses encontros que a testemunha João de Araújo 

afirmou: “Toda a cidade dizia que Matheus Lopes Franco levou o mulato de corpo pequeno, 

																																																													
74 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
75  ANTT/TSO-IL, Caderno do Promotor, n° 29. Grifo nosso. 
76 ANTT/TSO-IL, Caderno do Promotor, n° 29. Grifo nosso. 
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que fazia comédias na figura de bugio sem que ele soubesse a um homem que lhe deu duas 

ou três golpes de facadas”77. 

Simão Sotto Maior trouxe ao inquisidor as informações de que Francisco Mendes, 

soldado da Companhia do mestre de Campo, e Matim Soares Moreno lhes dissera que João 

de Flores, o mancebo ourives Ignacio Antunes e um escravizado de Matheus Lopes Franco, 

que chamavam de o “mulato”, isto é, Bugio, cometeram em diversas vezes o pecado nefando 

e cada um por si e que por isso lhe deram algumas coisas. Assinala ainda, que ficou público 

que o dito “mulato” foi agredido a facadas por cometer o pecado nefário e porque queria com 

efeito pecar. Disse mais: assegurou que nos campos do Rio Real encontrou Bugio indo fazer 

mediações com um homem que se dizia natural de Viena, chamado João Belmundes, que 

tinha a fama de ser louco, mas que, para ele, a testemunha, João Belmundes era um grande 

herege78. 

Ao que tudo indica, o homem a quem Matheus Lopes Franco levou o seu escravizado 

sodomita – Bugio – foi ao soldado Martim Soares Moreno, que segundo algumas 

testemunhas, encontra-se em Pernambuco e dizem que foi este Martim, que após sodomizar-

se com Bugio colocou em risco a vida do “mulato. O motivo exato das facadas, não se sabe 

ao certo, sabe-se que o escravizado carregava duas ou três marcas da violência sofrida. 

Um outro depoimento que nos chamou a atenção e que destacaremos é o testemunho 

de Bento Goncalves, o criado de Antônio de Brito Correia. Bento declarou que, antes de 

Bugio levar as facadas, os “mulatos” Jerônimo e Bugio, já eram amigos e que algumas noites 

via os dois conversar, e que ele, a testemunha, os viam “tentar”. Sinalizou ainda que outras 

pessoas da casa lhes disseram que não parecia bem àquela amizade dos escravizados. 

A relação entre os escravizados, Jerônimo e Bugio, aos olhos de Bento era de que 

eles eram amantes, caso contrário, Bento não teria exposto suas suspeitas sobre os dois em 

seu depoimento. A nosso ver, além da relação amorosa, Jerônimo e Bugio tinham uma 

relação de cumplicidade. Quer dizer, foram cúmplices um do outro nessa trajetória arriscada, 

pois eles estavam sendo observados o tempo todo e não só pelos Familiares do Santo Ofício, 

mas por toda uma sociedade preconceituosa e ameaçada com o terror dos castigos e penas 

inquisitoriais. 

Ao estudar os sodomitas e, especialmente, Bugio, não temos como não passar pela 

história dele sem pensar e comparar os caminhos que encontrou para se camuflar da 

																																																													
77 Caderno do Promotor, nº 29, p 54.  L.1 a l.10. 
78 Caderno do Promotor, nº 29, p 151, l.1 a l.27. 
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Inquisição e dos seus agentes, até a violência sofrida por um dos seus amantes, e não 

relacionar com a situação dos LGBTTT de hoje.  

Após a pesquisa, observamos que o estudo sobre a sodomia é multifacetado e que 

vivemos cotidianamente o que vivenciaram os nossos antepassados, e diante da busca das 

fontes nos arquivos, que deram luz aos nossos argumentos, percebemos que a perseguição, 

o discurso do sagrado, do “normal” e “anormal” que por sua vez – nos séculos iniciais – 

motivou a clandestinidade dos sodomitas, hoje, no tempo presente, determina o ficar no 

armário, em “segredo” e que, em muitos casos, como destaca Richard Miskolci79, conduziu 

os homossexuais a se articularem de forma que não fossem vítimas dos preconceitos e 

perseguições. Buscando a “discrição”, procurando formas de forjar as normas do controle, 

em outras palavras, reprimirem seus desejos e vontades ou buscarem manter seu status 

heterossexual, ainda que mantenham relações homossexuais no mais completo “segredo” ou 

ainda, assumirem os riscos ao optar por viver suas relações homoeróticas. 

Essa pressuposição se deu a partir do momento em que voltamos aos períodos 

históricos, afinal, o cenário de hoje é a nosso ver – ainda que não haja mais os riscos dos 

autos de fé – o cenário do passado, onde os gays precisam buscar formas para viver suas 

relações sem que sejam vítimas da homofobia da sociedade que historicamente quer manter 

essas relações invisíveis80. 

Enfim, cruzamos as leituras com as fontes e tentamos narrar parte da história dos 

escravizados sodomitas Jerônimo Soares e Bugio porque pensamos que se faz necessário 

trazer à luz as histórias destes sujeitos que, para além de sofrerem com a escravidão, com o 

preconceito racial, típico do período, posto que eles não faziam parte do grupo de sangue 

puro sofreram também com as perseguições e discriminação por serem sodomitas. Isto é, o 

nosso objetivo foi tentar dar destaque ao homoerotismo, em especial, resgatar os aspectos 

das relações de uma população negra, escravizada, homossexual e que foi perseguida tanto pela 

Inquisição quanto pela sociedade colonial que na historiografia baiana, retratá-los como 

personagens principais, estavam no mais completo esquecimento. 

Ainda que a situação dos homossexuais seja a de um grupo marginalizado, se 

comparada a sociedade atual com a do período colonial, é evidente que a proibição da 

homossexualidade foi em partes contida. Entretanto, os LGBTTT precisam ainda reivindicar 

por seus direitos, afinal de contas, nem toda a sociedade dominante aceita esses sujeitos e os 

																																																													
79 MISKOLCI, Richard. Machos e Brothers: uma etnografia sobre o armário em relações homoeróticas 
masculinas criadas on-line. Estudos Feministas. vol. 21, núm. 1, 2013, pp. 301-324 Universidade Federal 
de Santa Catarina Santa Catarina, Brasil. 
80 MISKOLCI, Richard, op. cit. 
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moralistas conservadores sequer se disponibilizam a abalar as suas “certezas”. Ou seja, a 

intolerância prevalece e ainda encontra espaços para se fazer presente motivando atos de 

perversidades.   

Portanto, é preciso colocar em xeque estas questões, assim como problematizar de 

onde vem e quais foram os objetivos que motivaram a intolerância aos amores considerados 

ilícitos por não se encaixarem no padrão heteronormativos? Quais resquícios esses discursos 

trouxeram para a sociedade contemporânea? Pois, ainda que façamos uma pesquisa do 

passado este passado está presente no nosso dia a dia, ou seja, há um legado negativo do 

passado que insiste em se fazer presente e que, assim como no período colonial, quando se 

comenta sobre o assunto o tom é de discriminação, caso contrário, não se pode falar.  

E para que não caiamos no discurso de que os homossexuais são tolerantes e aceitam 

a condição de serem apontados como anormais, embora é notória a necessidade de se 

esconder, cremos ser de suma importância lembrar que, mesmo diante as perseguições e 

intransigência, os LGBTTT têm tomado consciência sobre as suas identidades, estão 

cobrando seus reconhecimentos, assim como os seus direitos, isto é, o direito de viver 

abertamente seus amores, de sair das sombras, sem discriminação e de serem respeitados. 

Portanto, eles não estão passivos à ideia de que o normal e aceitável é apenas uma sociedade 

formada por heterossexual e rejeitam essa herança maldita deixada pelo catolicismo.  
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ARS LIBER: FRANCISCO AGOSTINHO GOMES E A FORMAÇÃO DA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DA BAHIA (1811-1821) 
 

Maiara Alves do Carmo81 
 
 

No início do Oitocentos, o ilustrado Francisco Agostinho Gomes retornou de 

Portugal, para onde seguira, após as acusações de ter tomado parte na Conjuração de 1798. 

Em data incerta, provavelmente entre 1800 e 1801, trouxe na bagagem um vultoso conjunto 

de livros que, a partir de 1811, foram cedidos para a fundação da Biblioteca Pública da Bahia. 

Entre o início do século XIX e o ano de 1821, quando deixou o cargo de diretor da referida 

instituição, ao tempo em que foi eleito Deputado nas Cortes de Lisboa, Francisco Agostinho 

Gomes, juntamente com outros ilustrados luso-brasílicos, implementaram e participaram de 

diversos empreendimentos que tinham como finalidade introduzir instituições e criar 

mecanismos para desenvolver as ciências, a filosofia e as letras na colônia.  

A Biblioteca Pública da Bahia foi a primeira instituição dessa natureza, orientada por 

um ideal de franco acesso aos livros, a ser implantada nas Américas portuguesa e espanhola82. 

Fundada em 06 de Agosto de 1811 por iniciativa, principalmente, de ilustrados luso-brasílicos 

que, influenciados pelas luzes europeias, pretenderam disseminá-las também na Capitania da 

Bahia e na América portuguesa como um todo - uma vez que não havia em toda a colônia 

um espaço público como este para difusão e propagação do conhecimento. Contudo, a 

memória acerca da fundação e dos primeiros anos da Biblioteca da Bahia permanece ainda 

imprecisa por não registrar, com a devida atenção, a participação e iniciativa de Francisco 

Agostinho Gomes.  

Francisco Agostinho Gomes atuou na concepção, fundação, foi secretário (1811-

1814) e diretor (1814-1821) da Biblioteca Pública da Bahia. Entre a segunda metade do século 

XVIII até os últimos dias de vida (1842), buscou promover a ciência, instrução, comércio, 

agricultura, indústria e economia do Império Português na Capitania da Bahia. O estudo de 

um significativo número de livros impressos da sua biblioteca privada, a partir de um catálogo 

localizado no Arquivo Nacional, bem como da criação e do funcionamento da Biblioteca 

																																																													
81Licenciada em História, Especialista em História da Bahia e mestranda em História Social pela Universidade 
Federal da Bahia. A pesquisa conta com o auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES).  
82De acordo com Rubens Borba de Moraes, a Biblioteca Pública da Bahia foi a primeira biblioteca aberta ao 
público, tanto na América portuguesa, quanto na espanhola. Havia bibliotecas nas duas Américas, porém seu 
conteúdo era restrito comumente aos religiosos. A chegada da Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro trouxe 
a Real Biblioteca para a América portuguesa, mas de acordo com Moraes, a sede da Biblioteca apenas mudou 
de lugar (de Lisboa para o Rio de Janeiro), portanto não foi considerada como a primeira biblioteca públicada 
América. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

385	
	

Pública da Bahia nos seus primeiros anos de existência, permite um vislumbre acerca das 

práticas de leitura da América portuguesa entre a virada do século XVIII e primeiras décadas 

do século XIX.  

É possível perceber também a importância do livro na Bahia do referido período. Os 

intelectuais da época, como afirmou Borba de Moraes (1979, p. 127), acreditavam estar 

vivendo uma nova era, uma “Idade de Ouro” (MORAES, 1979: 127). A criação da Biblioteca 

Pública, assim como a abertura dos Portos ao comércio com as nações amigas (1808), a Real 

Sociedade Bahiense de Homens de Letras (1810), a Praça Comercial (1811), a Tipografia de 

Manoel Antonio da Silva Serva (1811-1819) e a Elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal 

e Algarves (1815), entre outros empreendimentos e mudanças políticas, nutriam os ânimos 

dos colonos. Ainda de acordo com Borba de Moraes: 
 
“Seria longa a lista dos homens cultos dessa época, dos que lêem livros modernos, 
assinam gazetas estrangeiras, que são verdadeiros “filósofos” os do século XVIII 
na Europa. As idéias dos enciclopedistas e os princípios da revolução francesa 
tinham como adeptos homens como Francisco Muniz Barreto de Aragão, 
Cipriano Barata de Almeida, João Ladislau de Figueiredo Melo e outros mais ou 
menos implicados na chamada Inconfidência Bahiana de 1798.83 Não é portanto 
de estranhar que nesse ambiente formado por uma elite com idéias modernas 
surgissem iniciativas visando ao progresso do Bem Comum, como se dizia.” 
(MORAES, 1979: 126) 

 
Francisco Agostinho Gomes nasceu em Salvador, em 4 de Julho de 1769, vindo a 

falecer em 19 de Fevereiro de 1842, em consequência de doença degenerativa. Filho de 

famílias de ricos comerciantes por parte de ambos progenitores, atuou nos bastidores 

políticos, econômicos e culturais da Capitania e, posteriormente, Província da Bahia84. Há 

diversas lacunas documentais acerca da juventude e sua formação acadêmica, porém, 

diversos autores como Nuno Gomes Oliveira (2005) e Olivério Pinto (1979) afirmam que, 

após a morte de seu pai, Agostinho Gomes, herdando opulenta fortuna, deixou os estudos 

eclesiásticos e teria se matriculado no curso de Leis e Filosofia, dedicando-se aos estudos de 

história natural, ciências naturais, política, economia, literatura, entre outros (BLAKE, 1893: 

479). 

Não foram encontrados registros da passagem de Francisco Agostinho Gomes pela 

Universidadede Coimbra. Sacramento Blake e Diogo Soares da Silva de Bivar (1843) 

																																																													
83Francisco Agostinho Gomes também esteve envolto nas agitações de 1798, embora Borba de Moraes não o 
cite diretamente. Mas os trabalhos de Ignácio de Accioli (1949), Pedro Tomás Pedreira (1977), Luís Henrique 
Dias Tavares (1979, 2003), Kátia Mattoso (1969), István Jancsó (1996), Patrícia Valim (2013), entre outros, 
mencionam a sua participação. 
84 Francisco Agostinho Gomes era filho único do casal Agostinho Gomes, Cavaleiro da Ordem de Cristo e 
Familiar do Santo Ofício, descendente das famílias de Fontouras e Carneiros, e de D. Izabel Maria Maciel 
Teixeira, filha de Bento Maciel Teixeira e Maria da Silva. Arquivo Municipal de Salvador. Provisões, Cartas e 
Alvarás, 1830 a 1890, p. 67-68.  
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afirmaram que, ainda jovem, Agostinho Gomes enviara seu filho para realizar os estudos 

eclesiásticos em Lisboa. Também não foi encontrado nenhum registro de Francisco 

Agostinho Gomes por Lisboa, o que não impedia a sua circulação pela Universidade de 

Coimbra, que teria se sucedido após as reformas pombalinas na educação e a criação dos 

novos estatutos (1772) pelo reitor Francisco de Lemos. A reforma na Universidade de 

Coimbra iniciou-se em 1770, introduzindo os ideais da ilustraçãonos cursos que já existiam 

e criando dois novos cursos, o de Matemática e de Filosofia (KIRSCHNER, 2009: 19-20).  

Muitos foram os brasílicos que estudaram naquela Universidade e voltaram para a 

América portuguesa aptos, de acordo com os interesses da Coroa e com a particular 

curiosidade científica, a desenvolverem as habilidades aprendidas na secular Universidade. 

Entre outros brasílicos que se formaram em Coimbra, destacam-seJosé da Silva Lisboa, o 

Visconde de Cairu, José Bonifácio de Andrada e Silva85, Manoel Ferreira da Câmara 

Bethencourt Aguiar e Sá86 e João da Silva Feijó87.  

Com efeito, Francisco Agostinho Gomes e os demais, serviram-se de sua educação 

ilustrada e do conhecimento científico disseminado no período para ampliar seus próprios 

negócios, alinhando-os aos interesses da Coroa. A título de exemplo, em 1789, em Portugal, 

foi fundada a Academia Real de Ciências de Lisboa, influenciada pelos fisiocratas franceses, 

quepretendiam utilizar o conhecimento e domínio técnico acerca da história e ciências 

naturais para o desenvolvimento político-econômico do Império (SERRA, 1789: 7-11). 

No período de sua formação eclesiástica e, talvez, em Coimbra (provavelmente por 

volta das décadas de 1780 e 1790), manteve contato com as ideias iluministas da França e de 

outros países, bem como com os livros que circulavam pela Europa Ocidental - muitos deles 

proibidos pela Coroa portuguesa –, além de estar residindo na Europa quando a Revolução 

Francesa fora iniciada, em 1789. Muito erudito, vale ressaltar, o ilustrado brasílico lia obras 

em francês, inglês, espanhol, latim, entre outros idiomas, assim como falava fluentemente a 

língua inglesa e francesa, como os estrangeiros que visitaram a Bahia relataram em seus 

diários de viagem.  

																																																													
85 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) atuou destacadamente como político, cientista e naturalista, 
sócio de sociedades científicas como a Academia Real das Ciências de Lisboa (1789), fazendo notáveis estudos 
acerca de mineralogia, química e física.  
86 Manoel Ferreira da Câmara Bethencourt Aguiar e Sá (1764-1835) ilustrado luso-brasílico formado em Leis e 
Filosofia pela Universidade de Coimbra pós-Pombal, especializou-se em mineralogia e pretendeu, em 1798, 
juntamente com Francisco Agostinho Gomes, explorar as minas de ferro e cobre existentes no sertão da 
Capitania da Bahia.  
87 João da Silva Feijó (1760-1824) naturalista ilustrado luso-brasílico, sócio correspondente da Academia Real 
das Ciências de Lisboa. Entre outras produções científicas, destacou-se nos estudos acerca da História Natural 
da Capitania do Ceará.  
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O historiador Rubens Borba de Moraes, destacando o seu perfil ilustrado, afirmou 

que Francisco Agostinho Gomes “reuniu a melhor e maior livraria particular existente no 

Brasil na passagem do século XVIII para o século XIX” (MORAES, 1979: 29). Ao longo de 

sua trajetória o acervo não parou de crescer. No início do século XIX, possivelmente em 

1801, Francisco Agostinho Gomes retornou de Portugal com mais de 350 títulos de livros 

na bagagem. É possível que também tenha trazido utensílios para auxiliá-lo em seu 

laboratório particular de biologia, física e química, uma vez que durante a estadia em Portugal, 

tenha classificado e analisado espécimes de plantas nativas da América portuguesa no Jardim 

Real de Lisboa (PEIXOTO, 1947: 109-111). 

Alguns desses livros trazidos por Gomes eram proibidos pela Real Mesa Censória, 

como por exemplo Devoirs de l'homme et Du Cytoyen (Direitos do homem e do cidadão) de 

Samuel Puffendorf, History of England de David Hume e Ouevres de Jean-Baptiste Rousseau. 

A licença concedida pela Coroa para não apenas ler, como também trazer esses livros para a 

colônia americana, demonstra o prestígio social e a distinção com a qual Francisco Agostinho 

Gomes era tratado pelas autoridades portuguesas. 

Seus biógrafos, como Ignácio de Accioli, ressaltam que morreu pobre, “sem a fortuna 

com a qual nascera”.88 Com efeito, é bem provável que Francisco Agostinho Gomes tenha 

gasto a fortuna que herdara dos opulentos pais com livros e empreendimentos ambiciosos, 

diferentemente dos intelectuais franceses da segunda metade do século XVIII. Na França, 

os acadêmicos, os intelectuais e os demais que estivessem a serviço do Rei recebiam 

ordenados do mesmo (DARNTON, 1987: 20-21). Naquele país era comum políticos 

financiarem escritores para que fizessem propaganda do seu governo e atacassem os 

adversários através dos libelos; Darnton explica ainda que a monarquia francesa recrutou 

uma nova elite intelectual.  

A Coroa portuguesa não financiava diretamente seus intelectuais com pensões, mas 

desenvolveu mecanismos bastante particulares para manter um amplo grupo de autores, 

jornalistas, escritores e impressores alinhadas às suas orientações políticas. Na América 

portuguesa, a Coroa oferecia mercês, títulos de nobreza e isenção de impostos, como ocorreu 

com o próprio Agostinho Gomes, no episódio da exploração das minas de ferro e cobre, no 

final do século XVIII. Nos escritos de Gomes, até os últimos anos de sua vida, posicionou-

se em favor de uma monarquia constitucional, em detrimento do regime absolutista que 

vigorava até então no Império português.  

																																																													
88 Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Lata 113, nº 4. Biografia de Francisco Agostinho Gomes por 
Ignacio Acioli de Cerqueira e Silva, março de 1849. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

388	
	

*** 

Francisco Agostinho Gomes possuía uma das maiores bibliotecas privadas da 

América portuguesa, entre o séc. XVIII e o início do séc. XIX, como foi citado 

anteriormente. Apesar disso, seus livros não foram inventariados. Além de notícias esparsas 

pela imprensa feitas pelo próprio, solicitando a devolução de livros de seu acervo, há 

disponível uma lista, emitida pela Real Mesa Censória, com os livros que trouxe de Portugal 

no início do XIX, com cerca de 350 obras89. Comparando essa lista, datada de 1799, com o 

primeiro catálogo da Biblioteca Pública da Bahia, foi possível identificar 42 obras em 

comum.90 É provável que essas 42 obras tenham sido doadas por Francisco Agostinho 

Gomes para o primeiro acervo da Biblioteca Pública da Bahia.  

O ilustrado baiano trouxe ampla bibliografia não apenas em língua portuguesa, mas 

em outros idiomas como o francês, latim, inglês e italiano sobre história, artes, ciências, 

botânica, literatura, filosofia, medicina, retórica, teologia, jurisprudência, economia, 

dicionários, gramáticas, entre outros. Foi com essa remessa de livros também que Francisco 

Agostinho Gomes introduziu, na Bahia, os primeiros livros franceses filosóficos, suscitando 

assim as luzes, as ciências e a instrução pública, na então Capitania.91 Concomitantemente, 

os manuais de mineralogia, botânica, ciências e história naturais o auxiliaram nos projetos de 

exploração para as minas de ferro e cobre no interior da Capitania, nos estudos e cultivo de 

Pimenta da Índia e na catalogação de espécimes de plantas e animais nativos da Bahia no 

início do século XIX. 

A circulação de livros na América portuguesa, entre a segunda metade do século 

XVIII e primeira metade do século XIX, era extremamente complexa. Robert Darnton e 

Roger Chartier explicaram que a circulação e impressão de livros aumentaram na França da 

segunda metade do século XVIII, no governo de Luís XVI; isso se refletiu em outros países 

da Europa, como Portugal (DARNTON, 1987: 26-27). Chartier afirmou ainda que o número 

de bibliotecas privadas aumentou no decorrer do século XVIII (CHARTIER; ARIÉS, 2009: 

130-131). Com efeito, em seus estudos sobre a circulação de livros no mundo luso-brasílico, 

Luiz Carlos Villalta também afirmou que os impressos e as leituras se ampliaram nesse 

período entre os mais variados grupos sociais, tanto na Europa quanto na América 

(VILLALTA, 2015: 85).  

																																																													
89 Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Real Mesa Censória, Caixa 157, 1799.  
90 Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Setor de Obras aras. Catalogo dos Livros que se achaõ na Bibliotheca Publica 
da Cidade da Bahia. Bahia: Typographia de Manoel Antonio da Silva Serva, 1818, Edição fac-símile. 
91Semanário Cívico, 19 de Junho de 1823.  
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Afirmou ainda que o governo português não proibiu a circulação de livros no Reino 

e nos domínios ultramarinos, mas buscou “interditar os descaminhos do livro”. Alguns livros 

eram proibidos de circular e ser impressos, porém havia falhas e seletividade na fiscalização. 

É certo que alguns privilegiados obtinham a autorização para ler as ditas obras proibidas, 

como por exemplo, Francisco Agostinho Gomes e Daniel Pedro Muller (NEVES, 2008: 1-

15). 

Se na Europa ocidental a censura imposta pelas autoridades incitava os leitores a 

procurarem livros proibidos, na América portuguesa e no Reino também ocorria o mesmo. 

Com efeito, como dito anteriormente, das mais de 350 obras trazidas por Francisco 

Agostinho Gomes no início do século XIX, três eram proibidas pela Real Mesa Censória. 

Eram elas Devoirs de l'homme et Du Cytoyen de Samuel Puffendorf, History of England de David 

Hume e Oeuvres de Jean-Baptiste Rosseau. É bem provável que Gomes possuísse mais obras 

proibidas em sua biblioteca particular e tenham, possivelmente, feito parte do primeiro 

acervo da Biblioteca Pública da Bahia, a partir de 1811.  

No início do século XIX, Gomes recebeu dois estrangeiros em sua casa que relataram 

a visita, posteriormente: trata-se de Thomas Lindley e Thomas O’Neill. Em 1802, o inglês 

Thomas Lindley destacou a sua excepcionalidade quanto aos estudos, sua opulenta biblioteca 

privada, a inclinação para a botânica e filosofia, bem como o conhecimento do francês e 

inglês (LINDLEY, 1805: 66-68). Com o desembarque da Família Real portuguesa em 

Salvador (1808), em sua breve passagem, um dos oficiais britânicos que fazia parte da 

esquadra que a protegia, o tenente Thomas O’Neill, conheceu Gomes e relatou um dos 

jantares oferecidos em sua casa. Juntamente com o capelão e demais oficiais do London, o 

tenente britânico descreveu a casa – localizada, à época, no Beco das Môroas, n. 8, 

possivelmente na atual praça Almeida Couto, em Nazaré -, o cardápio, hábitos e destaca sua 

admiração pelas ideias, erudição e por sua biblioteca “com milhares de volumes dos melhores 

autores” (TAVARES, 2003: 133).92 

Os intelectuais europeus utilizavam suas bibliotecas privadas de diversas formas. No 

século XVI, os intelectuais, a exemplo de Montaigne, utilizavam a sua biblioteca como um 

espaço individual de leitura e introspecção, porém não se isolava do mundo.  As bibliotecas 

costumavam ser um espaço íntimo de seus proprietários, onde estes se refugiavam das 

obrigações e possuíam a sensação de controle do tempo e do espaço. Gomes utilizava a sua 

biblioteca particular para suas próprias leituras e escrita, mas também abria a sua biblioteca 

para as figuras que desejassem visitá-la e até mesmo emprestava livros. 

																																																													
92Almanaque para a Cidade da Bahia em 1812. Bahia: Typ. de M. A. da Silva Serva, 1811, p. 236. 
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Agostinho Gomes tinha o costume de anunciar em periódicos os livros que perdia 

ao longo de sua vida. Em 1819, anunciou a seguinte nota: “A Francisco Agostinho Gomes, 

na mudança dos seus trastes da casa, em que estava morando, para a rua da Saúde, sumirão-

se alguns livros, cuja lista se acha em mão do Bibliothecario da Livraria Publica, e promette 

alviçaras a quem delles noticiar”.93 Em 1840, na terceira página do periódico Correio 

Mercantil, no quadro de “Annuncios”, Gomes publicou o seguinte: 
 
“Francisco Agostinho Gomes declara que lhe faltão os livros abaixo declarados – 
da historiaecclesiastica de Fleury, edição em 12, o vol. 23; das comedias de 
Teroncio, traduzidas em verso por Lionel da Costa, o 2º vol.; das obras completas 
de Condillac, ed. em 12, o 6º vol.; de varios tratados do padre Manoel Bernardes; 
o 1º vol.; das obras completas de Regnard, nouvelle edition ave cone notice de 
variante et des notes, par le conte Germain Garnier et par Beffara, os toms. 2., 3., 
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.; das obras completas de Rollin, com as notas de 
Guizol, o 15º vol; do tratado de economia política de J. Baptista Say, 5.edit., o 
1.vol; dos sermões do padre Antonio Vieira, o 11. vol.; das obras de Trert, o 20.º 
vol., edit. redigie par leu Septchenes in 18; Atlas da hist. philosophicae política de 
Raynaki, nova edição precedida de uma noticiabiographica, par M. A. Jay, Paris 
1820; da obra ingleza The Plays of V. Shakespeare, o 6. vol.; Orlando furioso em 
italiano, da edição de Londres, 4 vol.; arte poetica de Horacio, trad. por Candido 
Luzitano; Schmatz economia politica, trad. por Henry Jouffrey, 2 toms.; correcção 
de abusos; Peregrino Pickle, 4 vols.; British Esaysts e Bacon, Spactator, 2 vol.; 
pede que os que tiverem estes livros, os hajão de restituir, ou de lh’os vender 
porque talvez o tenhão comprado.”94 

 
Herdou opulenta fortuna de ambos progenitores e, de acordo com seus conterrâneos 

e biógrafos, Gomes teria morrido pobre, sem a fortuna com a qual nascera, como afirmou 

Diogo Soares de Bivar (1842), Ernesto Pires (1842), Ignacio de Accioli (1849) e outros. De 

acordo Accioli, deixou os negócios na mão de terceiros para se dedicar aos livros, 

experimentos científicos e empreendimentos, como a Biblioteca Pública da Bahia.95 

A criação da Biblioteca Pública se deu em meio ao clima de entusiasmo por parte dos 

intelectuais e elites da Bahia. Se na Europa da segunda metade do século XVIII os intelectuais 

e até os Reis sonhavam em reunir em um espaço as mais diversas e raras obras, na Bahia do 

início do século XIX o objetivo era, além disso, promover a instrução pública. O plano para 

o estabelecimento da Biblioteca Pública da Bahia foi assinado por Pedro Gomes Ferrão 

Castelo-Branco, em maio de 1811. Mas em um dos relatórios recorrentes da Biblioteca, sem 

data, afirmou-se a participação de Agostinho Gomes na criação da mesma: 
 
“A Bibliotheca Publica dessa Cidade, Fundada em 6 de Agosto de 1811, por huma 
Sociedade de Subscriptores, promovidos porPedro Gomes Ferrão, Padre 
Francisco Agostinho Gomes e outros, debaixo da Presidencia do Ilmmo Conde 
dos Arcos, então Governador e Capitão General dessa 

																																																													
93 Idade D’Ouro do Brazil, númº 7, 22 de janeiro de 1819. 
94 Correio Mercantil, númº 4, ano VII, 02 de janeiro de 1840. 
95Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Biografia de Francisco Agostinho Gomes por Ignacio Acioli de 
Cerqueira Silva. Localização: Lata 113, doc. nº 4.  
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Provincia.A’principiocompunha-se de livros emprestados pelos mesmos 
Subsciptores, ahi expostosAs leituras do Publico foi-se depois augmentando com 
novas aquisiçoens de livros, comprados com o resultado das subscripçoens, ecom 
o producto soberanamente concedidas por S. Magestade o Senhor D. João 6º 
[...]”96  
 

O argumento utilizado para a criação da Biblioteca eram: falta de espaço público na 

Bahia para a difusão do conhecimento e especialmente a ausência das obras e gazetas 

estrangeiras que circulavam na Europa, material que poderiam ser utilizados para beneficiar 

a sociedade. “[...] me attrevo a offerecer ao Público o obstaculo que se offerece á Instrucção 

pública, o qual consiste na falta de livros, e noticias do Estado das Artes, e Sciencias na 

Europa”, afirmou Gomes Ferrão, no Plano para o Estabelecimento da Biblioteca.97Pedro 

Gomes Ferrão era um grande proprietário e senhor de engenhos, além de protagonizar junto 

com o Conde dos Arcos a criação da Biblioteca, também doou uma quantia considerável e 

uma grande quantidade de livros para compôr o primeiro acervo. 

Agostinho Gomes foi, ao lado de Pedro Gomes Ferrão, um dos idealizadores, mas o 

segundo foi o autor do Plano para o Estabelecimento da Biblioteca. Decerto, Gomes sempre 

se manteve discreto e evitou expor seus escritos e sua vida pessoal. Há uma série de indícios 

que apontam Francisco Agostinho Gomes como integrante dos quadros da maçonaria 

baiana. A sua discrição e a de seus contemporâneos deve-se ao modus operandi franco-maçom. 

Os indícios são diversos e não cabe aqui listar todos. Porém, um manuscrito que apresenta 

uma lista de nomes, conservado na Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores, no Rio 

de Janeiro, elenca um grupo de notáveis baianos possivelmente ligados e denunciados à 

monarquia como pertencentes aos quadros da maçonaria da Bahia. Dentre estes nomes estão 

os de José Lino Coutinho, Domingos Borges de Barros, Luís Paulino da França, Ignacio José 

de Macedo, do bibliotecário Lúcio José de Mattos e de Manoel José de Melo, sócio de Gomes 

no cultivo da Pimenta da Índia.98 

A Biblioteca Pública da Bahia foi idealizada e fundada em sincronia com a Tipografia 

de Manoel Antonio da Silva, que imprimiu os estatutos da instituição. Pablo Iglesias 

Magalhães afirmou que “o grupo que circulava em torno da Tipografia de Serva era 

composto por pedreiros-livres ou franco-mações, num momento em que as sociedades 

iniciáticas se alinhavam ao projeto de implantar um sistema constitucional e liberal” 

(IGLESIAS MAGALHÃES, 2016: 253-280). Ao longo de sua vida, Francisco Agostinho 

																																																													
96Arquivo Público do Estado da Bahia. Maço 4061. Presidência da Província; Instrução Pública; Instituições 
Culturais; Biblioteca Pública (1824-1887). 
97 Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Setor de Periódicos e Obras Raras. Correio Braziliense (fac-símile). 
Plano para o Estabelecimento de uma bibliotheca pública na cidade de S. Salvador da Bahia de todos os Sanctos. 
98 AHU. Lata 195, maço 6, pasta 13. 
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Gomes freqüentou a Tipografia Serva e publicou muitas de suas obras na mesma: o Jornal da 

Sociedade de Agricultura, Commercio e Industria da Provincia da Bahia editado por ele em 1835 e 

1836, Memória apologética do tratado de comércio entre o ministro do Brasil e o ministro de Portugal, em 

1837 e Lei natural ou princípios físicos de moral, deduzidos da organização do homem e do universo, por 

C. F. Volney, em 1835, do qual não foi possível encontrar exemplar, além de diversos artigos 

em periódicos impressos pela Serva. 

Apesar de não aparecer no documento que deu origem à Biblioteca, Francisco 

Agostinho Gomes foi o seu primeiro secretário. Pedro Gomes Ferrão assumiu a presidência 

até sua morte, em 1814, quando Gomes assumiu, até 1821, a presidência. E aí se vê outro 

indício da participação de Gomes na maçonaria. Em 1821, deixou a presidência da Biblioteca 

porque foi eleito deputado para as Cortes de Lisboa com o maior número de votos (total de 

24), de acordo com o Semanário Cívico, em notícia publicada em 1821.99 José da Silva Lisboa, 

o Visconde de Cairú, em 1827 afirmou que: 
 
Tendo as Praças do Porto e Lisboa activoCommercio com a da Bahia, as noticias 
de Revolução de Portugal chegarão em breve a esta Cidade, com as Proclamações 
e papelladas incendiarias do Douro e Téjo. Já os espiritos de seus habitantes se 
achavão exasperados com a nova do Despacho que ElRei havia feito em fim de 
Dezembro de 1820, nomeando o Conde de Villa-Flor para Governador da 
Capitania. A Cabala Maçonica se precipitou a fazer (quanto antes) a 
explosão da Cratéra Revolucionaria da predominante sociedade 
correspondente do Grande Oriente. Os Emissarios da antiga Metropole não 
perderão tempo em pôr no seu partido a Tropa do Paiz. [...] esta Praça, sendo 
quasihumaColonia do Minho, tomou vivo interesse na Revolução do Porto; [...]. 
Os naturaes da Bahia seguirão o impulso dado pelos emissarios da Cabala 
Maçonica de Lisboa. Poserão-se em movimento os membros mais activos 
das Sociedades Secretas, assaz notorios na chronica escandalosa do Paiz, 
cujos nomes ora hedesnecessario individuar, por honra de suas 
pessoas[...]” (LISBOA, 1827: 43-46). 
 

Há muitas lacunas documentais acerca das primeiras décadas de funcionamento da 

Biblioteca Pública da Bahia, devido principalmente ao Bombardeio de 1912, que destruiu o 

acervo e documentos da mesma que, à época, funcionava no Palácio do Governo, local 

fortemente atingido pelo bombardeio (SOARES, 2011: 88-90). Os livros eram emprestados 

até mesmo para estudiosos estrangeiros e o Conde dos Arcos chegou a conceder o envio de 

impressos raríssimos da BPB para o historiador inglês Robert Southey, a exemplo do 

exemplar duplicado da Gramática da Língua Geral de Anchieta (1595). O segundo exemplar 

da Gramática de Anchieta que estava na BPB está, ao presente, no IGHBa. 

 

 

																																																													
99 Semanário Cívico, nº 29, 13/09/1821. 
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*** 

É notável, contudo, que a iniciativa de sua criação e desenvolvimento se deu devido 

ao grupo de intelectuais baianos que se articularam, em diversos níveis de sociabilidade, para 

transformar a educação, cultura e instrução pública da população. Francisco Agostinho 

Gomes, decerto, foi um dos mais atuantes desses intelectuais, gastando grande parte de sua 

fortuna com empreendimentos para tais setores. Nas duas primeiras décadas do século XIX, 

a Bahia ainda detinha posição de destaque no cenário político, econômico e intelectual da 

América portuguesa. A maioria dos bacharéis formados em Coimbra oriundos da América 

portuguesa, até então, vinham da Bahia. Rubens Borba de Moraes e Fabiano Cataldo 

ressaltam que havia uma ambiência intelectual que possibilitou o protagonismo dos 

intelectuais da Bahia na criação da primeira biblioteca Pública da América portuguesa 

(AZEVEDO, 2012: 2-25).  

Os intelectuais baianos possuíam o maior acervo privado da América portuguesa, 

como Lúcia Maria Pereira Bastos das Neves comparou: uma das bibliotecas apreendidas em 

1789 em Minas Gerais possuía um acervo de 270 obras, pertencente a Luis Vieira da Silva; 

no Rio de Janeiro do mesmo período foram enviadas para venda 112 obras para o livreiro 

Paulo Martin e 178 do também livreiro Francisco Roland (NEVES; PEREIRA, 2004: 12). 

Como dito anteriormente, só no início do XIX, Gomes trouxe mais de 350 obras. Com 

certeza já havia inúmeros outros títulos em sua casa e o seu acervo só aumentou até sua 

morte, em 1842. 

Sabe-se, porém, que as elites e, talvez, os médios setores da sociedade, um número 

muito pequeno da população de Salvador e seus arredores tinham acesso aos livros e à 

Biblioteca. Apesar de haver um número pouco significativo de letrados, os historiadores 

perceberam que essas leituras e o conteúdo dessas obras ecoavam e penetravam todos os 

setores da sociedade, sobretudo na população escrava. Entre outros, o historiador João José 

Reis, ao analisar as revoltas escravas em Salvador e no Recôncavo da Bahia entre as décadas 

de 1810 e 1820, não raro percebeu na documentação que as autoridades estavam preocupadas 

com as ideias e dizeres dos escravizados que, nas revoltas, era comum vê-los gritar por 

“liberdade”. Na década de 1820, o comandante militar Madeira de Melo “acusaria haver gente 

percorrendo o Recôncavo a divulgar entre os escravos ‘as idéias as mais luciferinas para se 

sublevarem.’ Uma das ‘idéias luciferinas’ seria a de que o rei havia abolido a escravidão, mas 

os senhores insistiam em mantêla” (REIS, 1992: 110). 

Afirmou ainda que as transformações políticas e ideológicas, iniciadas no século 

XVIII, “influenciou fortemente a rebeldia negra nas Américas, inclusive no Brasil (REIS, 
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1995: 27). Tais transformações na Europa Ocidental e na América como um todo (EUA, 

1776 e Haiti, 1791) estavam imbuídas de ideologia liberal.  

A Biblioteca Pública da Bahia estava “infestada” dos ditos “abomináveis princípios 

franceses”, possuía inclusive o “Direitos do Homem e do Cidadão”, de Puffendorf, obra 

proibida pela Real Mesa Censória. Não obstante, além das revoltas escravas, a Bahia 

permaneceu agitada, pelo menos, até meados da década de 1840. Diversos setores da 

sociedade estiveram envoltos na Guerra de Independência da Bahia (1822-1823), nos 

embates antilusitanos desde a década de 1820 até o final da década de 1830, com os 

movimentos federalistas de 1831, 1832, 1833 e 1837. De acordo com o historiador Dilton 

Oliveira de Araújo, mesmo após a derrota da Sabinada, em março de 1838, o clima de 

instabilidade permaneceu até, pelo menos, meados da década de 1840 (ARAÚJO, 2009). 

Não podemos mensurar o impacto da Biblioteca Pública da Bahia na primeira metade 

do século XIX, mas não acredito que seja coincidência o fato das revoltas e agitações políticas 

terem aumentado significativamente nas décadas de 1810, 1820 e 1830. Acredito que o 

conteúdo do material exposto na Biblioteca Pública, aliado às insatisfações já presentes na 

população desde, pelo menos, a década de 1780 e 1790 e todo o contexto desse período de 

transmutações em todo o mundo, tenha sido um dos combustíveis com grande teor 

inflamável para as agitações, que ocorreram com grande força na Bahia, nas duas décadas 

seguintes à criação da Biblioteca Pública da Bahia.  
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A BOCA FALA DO QUE O CORAÇÃO ESTÁ CHEIO100: O DELITO DA 
BLASFÊMIA E A PRIMEIRA VISITAÇÃO DO SANTO OFICIO À BAHIA (1591-
1593) 

 
Laís Lara Campos de Lima101 

 
A primeira visitação do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa à Bahia, entre os anos 

de 1591 a 1593, foi a primeira incursão oficial da Inquisição à colônia. Buscava-se vigiar e 

punir todos os que atentassem contra a moral e fé católicas e, em especial, os famigerados 

cristãos-novos. Naquele contexto tudo o que divergisse com a ortodoxia católica era passivo 

de punição. Assim, as blasfêmias, também se enquadravam no rol das heresias a serem 

combatidas. Portanto, nosso objetivo é compreender esse “delito menor”, se considerarmos 

a gana pela erradicação das práticas judaicas, nesse momento de grande rigidez do 

catolicismo.  

O estudo das blasfêmias justifica-se pela contradição que a própria existência de tal 

delito encerra. Como é possível ignorar o fato de que exatamente no momento em que a 

Igreja Católica era tão soberana, e que se pretendia tão hegemônica, a existência de ataques 

frontais à mesma? Vejamos o fragmento bíblico abaixo:       
 

“O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca 
[...] O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque 
do coração procedem os maus pensamentos, mortes [...], falso testemunhos e 
blasfêmias.” (Mt.15:11, 15:18, 15:19)   

 
Os versículos do Novo Testamento citados acima corroboram a assertiva de Geraldo 

Pieroni a respeito das religiões cristãs: No cenário cristão a palavra tem um significado 

especial102. (PIERONI, 2012, p 29). Com efeito, a vivência da fé, da religião e dos dogmas 

cristãos está calcada não somente em ações, mas também no discurso, na palavra. E em 

contextos como o século XVI isso se dava de forma bastante aguda.  

Daí o fato das blasfêmias – palavras, e também ações, irreverentes, que de alguma 

forma questionassem ou desrespeitassem a Deus, a Igreja Católica e seus símbolos sagrados 

(como o crucifixo e a hóstia), aos dogmas católicos, santos e sacramentos – terem sido 

consideradas sempre como heresia pela Igreja Católica. E como tal, um delito fortemente 

combatido e perseguido pelos Tribunais da Inquisição.  

Além da prisão, penas espirituais, degredo e pagamento de custas como formas de 

punição, os blasfemadores também poderiam ser submetidos ao uso de uma mordaça 

																																																													
100 Cf. Novo Testamento em Mateus 12:34. 
101 Especialista em História da Bahia pela Faculdade São Bento da Bahia. 
102 PIERONI, Geraldo. Boca Maldita: blasfêmias e sacrilégios em Portugal e no Brasil nos tempos da 
Inquisição. Jundiaí, Paco Editorial: 2012.  
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durante o auto da fé103. A mordaça tinha uma finalidade pedagógica, um recado para que os 

espectadores não incidissem no crime de blasfemar. Era um acessório que simbolizava o 

silêncio imposto pelo Tribunal do Santo Ofício. A boca, de onde saíram as palavras que antes 

proferiram críticas à Igreja Católica, aparecia em público vedada. 

Pieroni diz que inquisidores acreditavam que Jesus, filho de Deus, era a Palavra 

encarnada, o Verbo. E é pela boca que passa a palavra e o sopro, o espirito, insuflação da 

alma. Portanto, o que saía da boca refletia o que se sente verdadeiramente. Por outro lado, é 

por ela que saem as maledicências edifamações. A boca ‘é representada na iconografia universal tanto 

pela gorja do monstro quanto pelos lábios dos anjos’; ela pode ser a porta do paraíso ou do inferno104. 

(PIERONI, 2012, p, 32). Tal raciocínio, baseado fundamentalmente em exegese, justificaria 

a perseguição aos que proferiam palavras em desacordo com as aspirações da fé católica.          

Stuart Schwartz diz que a possibilidade de encontrar conteúdos heréticos em 

qualquer ideia ou declaração que contestasse os dogmas católicos fez com que a Inquisição 

passasse a controlar todos os que expressassem tais opiniões. Pois, como instituição criada 

para salvaguardar a pureza do catolicismo, através da erradicação de comportamentos 

indesejados, além de difundir a fé católica, a Inquisição 
 

[...] entendia a fala como a expressão do pensamento e a apresentação de 
convicções internas, e queria saber exatamente qual tinha sido a declaração e em 
que condições fora feita, porque em seu quadro conceitual “a fala garantia a 
realidade do pensamento”.105 (SCHWARTZ, p 40) 

 
 
O tribunal português e a Bahia 
 

Por ocasião do matrimônio entre os Reis Católicos Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela, em 1492, os judeus que residiam na Espanha foram submetidos a uma conversão 

compulsória ao catolicismo, credo oficial do reino. A partir daí, os neoconversos passaram a 

ser chamados de cristãos-novos. Como alternativa à conversão, restavam-lhe todo o mundo 

como destino, pois, desde então, os judeus tornaram-se persona non grata em solo espanhol. 

Dessa maneira, muitos rumaram a Portugal onde, junto à comunidade judaica local, poderiam 

observar livremente sua religião sob o reinado de D. Manuel. 

Contudo, tal convivência foi abreviada quando, em 1497, a obrigatoriedade da 

conversão ao catolicismo também fora decretada em terras lusitanas. A religião judaica, 

																																																													
103De acordo com Fernando Bethencourt o auto da fé “era um rito específico de apresentação pública dos 
penitentes e dos condenados pelas Inquisições [...]” Cf: BETHENCOURT, Francisco. História das 
Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
104 Idem, ibidem p 32. 
105SCHWARTZ, Stuart. Cada uma na sua lei: Tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. 
Bauru: Edusc, 2009. 
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doravante, tornou-se clandestina. E em 1536, a pedido do então monarca D. João III, foi 

instalado em Portugal o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Cujo objetivo era zelar pela 

ortodoxia católica e combater qualquer conduta passível de ser considerada desvio da fé ou 

comportamento moralmente indesejado. Vigiar a obediência aos dogmas católicos, perseguir 

e combater hereges eram as metas. Nessa conjuntura, a observação da religião judaica tornou-

se subversão sujeita a severas punições e o judaísmo heresia das mais perigosas. 

Assim institui-se em Portugal, mais precisamente em Lisboa, o Tribunal da Santa Fé, 

o qual possuía um duplo estatuto. Pois, ao mesmo tempo em que era eclesiástico sendo, 

dessa maneira, constituído por clérigos formados em direito canônico, estava também a 

serviço da monarquia. Afinal de contas, foi a pedido do rei que o tribunal foi estabelecido, 

cabia ao poder régio determinar quem ocuparia os cargos de direção e este também era 

consultado em situações mais delicadas. Sem contar que, dado o contexto de um Estado 

absolutista português onde o monarca era uma espécie de representação divina, não havia 

um movimento puramente leigo, imune ao catolicismo. A necessidade da instalação de um 

Tribunal da Inquisição em Portugal era um tanto política, quanto religiosa. A Inquisição era 

um tribunal eclesiástico, a serviço da Igreja Católica, mas que atuava em parceria com o 

Estado106. 

Ao todo foram quatro visitações do Santo Oficio da Santa Inquisição às partes do 

Brasil. A primeira visitação empreendida à colônia, entre 1591 a 1595, capitaneada pelo 

licenciado Heitor Furtado de Mendonça foi à Bahia, Salvador e Recôncavo, Pernambuco e 

Paraíba. A segunda visitação, também à Bahia, presidida pelo deputado do Santo Oficio 

Marcos Teixeira, foi mais breve, correspondendo somente aos anos de 1618 e 1621. A 

terceira visitação ao Rio de Janeiro em 1627. Por fim, a quarta visitação, presidida por 

Geraldo José de Abranches se deu quando a própria Inquisição já estava em seu ocaso, no 

século XVIII, entre 1763-1769 e restringiu-se aos Estados do Maranhão e do Grão-Pará 

(PIERONI, 2012, p 25) 

Portanto, em julho de 1591 o Licenciado Heitor Furtado de Mendonça, Deputado 

do Santo Ofício, juntamente com sua comitiva – composta também por um notário e 

meirinho, ajudante-de ordens do visitador – chegou à Salvador para identificar e erradicar 

todas as heresias tropicais. E aqui permaneceu até setembro de 1593. O objetivo era que 

também nas possessões ultramarinas portuguesas, como na Colônia, a fé Católica fosse 

observada e os dogmas fossem seguidos tal e qual na Metrópole. Com a chegada da comissão 

																																																													
106Idem, Ibidem, p 12. 
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inquisitorial, os moradores eram francamente estimulados e recomendados a delatarem uns 

aos outros, mesmo que os suspeitos fossem membros da família. 

É aí, na primeira dessas visitas inspecionarias levadas a cabo pelo Tribunal do Santo 

Ofício português na Bahia que nosso objeto de estudo está inscrito. Interessa-nos todas as 

expressões, verbal e comportamental, consideradas como desvios de fé e que, por essa razão, 

foram reputadas como blasfêmias pelo Santo Ofício. Todo pensamento irreverente e 

heterodoxo que expressasse dúvida, desrespeito, desprezo e, sobretudo descrença, aos 

dogmas e símbolos católicos, aos santos, aos sacramentos a Deus e a Virgem Maria, e tudo 

mais ligado à realização da fé católica é de nosso interesse. 

 
As Blasfêmias 
 

Nem só de cristãos novos vivia a Inquisição moderna. É sabido que nos judeus 

convertidos forçosamente ao cristianismo reside a principal motivação da Inquisição 

portuguesa. No entanto, sabe-se também que, no Período da Graça107, choviam denúncias e 

mesmo confissões de monta sobre toda sorte de práticas que, aos olhos dos inquisidores, 

configuravam crimes contra a fé ou contra a moral católicas. Tanto os moradores da cidade 

de Salvador e arredores quanto os do Recôncavo tiveram, cada qual, seus trintas dias de 

Graça. 

As práticas confessadas ou denunciadas no Tempo da Graça, julgadas como delitos 

e desvios pelo Tribunal do Santo Ofício, eram de duas naturezas. Contra a fé: judaísmo, 

protestantismo, islamismo, feitiçaria, maçonaria, ateísmo, blasfêmia e crítica aos dogmas 

católicos. Contra a moral: bigamia, sodomia, solicitação. Os crimes contra fé eram, contudo, 

considerados os de maior gravidade.  

Dessa maneira, excetuando-se o judaísmo, “a blasfêmia na Colônia foi um dos 

principais alvos da observância inquisitorial”108. Inclusive muito dos degredados do Reino 

Português presentes na Colônia foram excluídos de lá justamente por conta do crime da 

blasfêmia. Em uma obra que dedica-se a falar exclusivamente dos degredados do Reino 

Português Geraldo Pieroni diz “que [...] o degredo foi, também, um dos castigos preferidos 

do Santo Ofício”.109  E diz mais: 

																																																													
107 O Período, ou Tempo, da Graça correspondia a um intervalo de trinta dias corridos durante o qual todos os 
moradores locais e dos arredores deveriam apresentar-se “voluntariamente” à Mesa Inquisitorial para confessar 
seus delitos e denunciar os de outrem. As confissões completas e “verdadeiras” isentavam os confessores dos 
piores castigos da Inquisição: os confiscos, penas seculares e morte na fogueira, tendo assim penas leves ou 
total perdão de suas infrações.     
108 Ibidem, p,26 
109 PIERONI, Geraldo. Vadios e ciganos, heréticos e bruxas: os degredados no Brasil Colônia. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil: Fundação Biblioteca Nacional, 2000. 
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O sistema de degredo, como exclusão social e possibilidade de purgação das faltas 
cometidas, integrou-se perfeitamente à luta da Inquisição pelo controle, correção, 
manutenção e consolidação da ortodoxia e unidade religiosa (PIERONI, 2000, p 
92)110 

 
Destarte, os representantes da Inquisição que aqui estavam já contavam com a 

possibilidade de se defrontar com o delito da blasfêmia. Mesmo porque essa também era 

uma heresia bastante comum na Metrópole. Tanto que estão presentes no Monitório111 

utilizado na Primeira Visitação, proposições relativas a esse desvio de fé. O Monitório era 

uma lista pormenorizada de delitos a serem confessados ou denunciados à Mesa da Visitação. 

Juntamente com os Édito da fé e Édito da graça112, era afixado nas igrejas após a solenidade que 

marcava o início dos trabalhos da comissão enviada para inspecionar a colônia113. 
 

[...] que não creram, ou não crem no Sanctissimo Sacramento do Altar, e que 
aquelle pão material, dittas as palavras da consagração pello Sacerdote, se torna 
em o verdadeiro corpo de Nosso Senhor, e Salvador, Jesu [sic] Christo, e o vinho 
em seu verdadeiro, e precioso sangue. 
[...] que não crem os Artigos da Sancta Fê Catholica, e, que negarão, ou negão, 
algus, ou algu deles. 
[...] que negarão, ou negão a virgindade, e pureza de Nossa Senhora dizendo, que 
não foy Virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ou que nosso Senhor 
JesuChristo, não he verdadeiro Deos e homem, e o Messias na ley prometido.114 
 

A gravidade das blasfêmias para a Igreja Católica era tanta que, mesmo antes do 

Licenciado Furtado de Mendonça aqui chegar para executar aprimeira visitação, prisões 

motivadas por tal delito já tinham ocorrido. Nesse período o poder de polícia da Inquisição 

cabia ao bispo. Assim, dois casos são emblemáticos e sempre citados na literatura sobre essa 

visitação. A prisão do donatário de Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho, que resultou 

em sua ida à Portugal onde fora processado pelo Tribunal de Lisboa por crime de blasfêmia. 

E a de um francês, João de Cointa, acusado pelo mesmo delito e por heterodoxias. Foi preso 

e levado à fogueira. Segundo Mott (MOTT, 2010) essa foi a única execução (condenação à 

morte na fogueira) realizada na Colônia. 

No que diz respeito primeira à visitação, entre os depoimentos dos colonos dados ao 

visitador várias confissões referiam-se à dizeres ou atos infensos aos dogmas e à fé católica. 

																																																													
110 Ibidem, p 92. 
111 Seu conteúdo encontra-se na parte final da introdução do livro de confissões, prefaciado por Capistrano de 
Abreu, produzido quando da primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. 
112 O Edito da fé era um documento através do qual toda a população local e dos arredores, independentemente 
da posição social que os indivíduos ocupavam, era convocada a confessar e delatar as heresias e apostasias das 
quais a Inquisição era vigilante, sob pena de excomunhão. (VAINFAS, p 20). Já o Édito da Graça era um 
documento que oficializava o início do Período da Graça. (BETHENCOURT, p 23) 
113VAINFAS. Ronaldo (org.). Confissões da Bahia. São Paulo: Cia. das Letras, 2005. 
114MENDONÇA, Heitor Furtado de. Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil: Confissões 
da Bahia – 1591-1592. Introdução: Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro, F. Briguiet, 1935. 
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Gaspar Pacheco, um cristão-velho natural de Lisboa e morador de um engenho em Itaparica 

confessou ter jurado pelas barbas de Cristo em uma situação na qual estava tomado por fúria, 

além de ter afirmado que possuía o habito de jurar pelo corpo de Deus. Por conta disso, foi 

questionado se acreditava em Cristo, na sua ressureição e imortalidade. E fora advertido que 

juras por qualquer parte do corpo de Jesus eram consideradas blasfêmias de natureza 

heretical, portanto mais graves. (VAINFAS, 1997) 

Há também o relato de Violante, uma cigana viúva que estava na Colônia por ter sido 

degredada do Reino sob a acusação de furto de burros. Ela confessou que quando estava 

andando por um caminho de mato e se defrontou com uma dificuldade na passagem disse, 

tomada por agastamento, por duas vezes que arrenegava Deus. E confessou ainda que, 

também enfurecida porque chovia muito, disse que Deus urinava sobre ela e a queria afogar.  

A cigana foi questionada se, quando proferiu tais blasfêmias, estava arrenegando 

Deus e afastando-se de sua crença e também se acreditava que, de fato, Deus urinava como 

os homens. Apesar de ter dado uma negativa às perguntas feitas, Violante foi processada, 

obrigada a usar uma mordaça durante uma missa e degradada para fora do Brasil. Mas, por 

descumprir apena do degredo, ao retornar foi açoitada em público e degredada novamente.115 

(VAINFAS, 1997)  

Quando diante de um confessor que havia blasfemado o inquiridor buscava entender 

a real motivação da prática da blasfêmia, se por dúvida, oscilação na fé ou cólera 

momentânea. A depender dos tipos de palavras que formularam a blasfêmia e também das 

respostas dadas às capciosas perguntas do inquisidor, as penalidades para o crime variavam. 

Quanto mais elas suscitassem descrença ou indiferença pela fé católica, mais rígidas eram as 

punições. Ou seja, a Inquisição considerava que havia diferentes níveis de gravidade das 

blasfêmias. 

Baseado no Dicionário do Inquisidores, Pieroni diz que havia os blasfemadores 

simples e os considerados heréticos. Os primeiros eram aqueles que cometiam blasfêmias 

cujo conteúdo não questionavam ou criticavam diretamente os artigos da fé. Ao passo que 

os últimos eram os que proferiram ataques diretos aos tais artigos, sendo, portanto 

considerados como heréticos. (PIERONI, 2012, p 33) Para o Santo Ofício, o blasfemador era um 

pecador destinado ao inferno116.       

Dentre os estudos produzidos pela historiografia acerca da ação inquisitorial na 

América Portuguesa a blasfêmia ainda é tema pouco explorado. O que não significa a 

																																																													
115 Ambos relatos estão em: VAINFAS. Ronaldo (org.). Confissões da Bahia. São Paulo: Cia. das Letras, 
2005. 
116 Op. Cit p, 32 
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ausência ou parca recorrência deste delito nas denunciações e confissões averiguadas pelos 

visitadores enviados à colônia brasílica em nome da Santa Inquisição portuguesa.  

Segundo Alexandre Ribeiro Martins ao longo das três Visitações imprimidas pelo 

Tribunal lisboeta à colônia 24% das confissões feitas à Mesa Inquisitorial correspondia ao 

delito da blasfêmia. No que tange ao montante das denúncias averiguadas nas incursões do 

Santo Ofício, 30% delas diziam respeito a este delito. Assim, no total de confissões e 

delações, 34% dos casos que chegaram à Inquisição portuguesa eram, ou estavam 

relacionados, ao delito da blasfêmia.117 Daí a relevância de estudos que se debrucem mais 

sobre tal delito. Elvira Mea, diz:  
 

Em função da maior parte dos delitos que a Inquisição portuguesa julga neste sec. 
XVI, não podemos considerar estes processos muito graves [...], no entanto seria 
um errocrasso julgá-losfúteis ou sem importância, possuem também uma 
representatividade muito própria [...].118 

 
O desacato a imagens sacras foi apenas uma das diversas atitudes contestatórias a 

Igreja averiguado pelos que aqui estavam em nome do Santo Ofício. Podiam ser encontradas 

nas denúncias diversas práticas reputadas como blasfêmias pelos “juízes da fé”. Críticas ao 

Santo Ofício, açoite a imagens sacras, gestos obscenos dirigidos ao crucifixo, virar o rosto 

dentro das igrejas, como uma forma de não reverenciar santos e padres. Não genuflectir 

dentro das igrejas, brindar entoando palavras, expor em capelas imagens de santos com 

rostos de condenados pelo Santo Ofício, enfim. No que tange à heresia, pode-se dizer que 

tudo o que fugia aos dogmas católicos, era considerado pela Igreja como tal sendo as 

blasfêmias atos de profanações aos dogmas católicos, a Igreja católica e seus símbolos 

sagrados e ao próprio Santo Ofício. 

Segundo Pieroni119 blasfemar era coisa comum na colônia. Ele diz: 
 

[...] Nas cidades coloniais do século XVI e XVII, blasfemar era algo bastante 
comum. Autoridades administrativas, missionários, brancos, negros, mestiços 
desajustados, índios desgarrados das aldeias, vadios, ciganos e andarilhos, 
soldados, prostitutas, marinheiros e degredados afiavam a língua nas praças, 
igrejas e tabernas. Os alvos, na maioria das vezes, eram Deus, Cristo e sua família, 
os apóstolos. Expressões insultuosas que renegam Deus, zombam dos santos ou 
duvidam da virgindade de Maria, a mãe de Cristo.120 

 

																																																													
117MARTINS, Alexandre Ribeiro. Blasfêmias e irreverências no Brasil setecentista: a Terceira Visitação do 
Santo Ofício da Inquisição ao Estado do Grão-Pará em 1763-69. Monografia – Universidade Tuiuti do Paraná. 
118MEA, Elvira Cunha de Azevedo Silva. Nossa Senhora em processos da Inquisição. In: Separata da Revista da 
Faculdade de Letras – História. Porto, II série, vol. I,1984. 
119PIERONI, Geraldo. Boca Maldita. Revista de História da Biblioteca Nacional. Disponível em: 
http://www.revistadehistória.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=1592 
120 Idem, Ibidem 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

404	
	

Segundo Frank dos Santos Ramos121, que elabora uma análise a respeito das 

profanações perpetradas contra Jesus, Virgem Maria e o Crucifixo, tais práticas datam do 

período medieval. Mesmo em se tratando de um momento em que a Igreja Católica 

dominava todos os setores da sociedade, a população responsabilizava o próprio Deus por 

suas adversidades cotidianas. Do mesmo modo, na colônia, a despeito da vigilância do 

Tribunal, a Jesus era imputada a responsabilidade pelos problemas cotidianos mais 

diminutos, como as vicissitudes sazonais, por exemplo. Em função disso, tanto a sua imagem 

como tudo a que ela estivesse relacionada, como o crucifixo, era desrespeitado das mais 

diferentes formas.  

O mesmo ocorria com a imagem sagrada da Virgem Maria que, constante objeto das 

profanações de cristãos-novos e velhos, era, segundo o autor, a vítima preferencial dos 

blasfemos. Não é por acaso que pulularam denúncias de todas as partes contra os cristãos-

novos Álvaro Sanches e Manuel de Paredes, ambos acusados de desacatos a imagem de 

Nossa Senhora que tiveram seus nomes repetidamente citados no Livro de Denunciações.  

Em análise da presença de Nossa Senhora em processos inquisitoriais amealhados 

nos Tribunais portugueses, sobretudo em Coimbra, a historiadora portuguesa Elvira Mea 

nos diz que as blasfêmias perpetradas contra a Virgem Maria eram vistas com muito mais 

estupefação que as proferidas a Jesus Cristo. Tal proeminência da Virgem em relação ao seu 

filho resultaria do fato de Nossa Senhora está presente na vida e no coração dos portugueses 

da época o que denota certa “familiaridade” com essa figura celestial. Ela diz: “A Virgem 

Nossa Senhora é intocável, é a Padroeira, a Protectora, a Mãe; Ela está sempre no meio dos 

seus filhos, é humana, é Mulher, é Mãe”.122 

Do mesmo modo que Mea, outros autores também sinalizam para essa familiaridade 

dos que residiam na colônia com figuras sacras quando da análise acerca das possíveis 

motivações para o delito da blasfêmia. Sobre osdesacatos à Virgem Laura Mello e Souza 

(SOUZA, 1986) diz que eram ressaltadas nela as características humanas e femininas. 

Geraldo Pieroni afirma que, em lugar de denotar descrença ou revoltaem relação à Igreja as 

blasfêmias revelam, antes, demasiada familiaridade da população colonial com Deus e as 

demais figuras celestiais. Tal comportamento, segundo o autor, é resultante de uma sociedade 

saturada do sagrado. E, oferecendo uma explicação para a origem das blasfêmias na colônia, 

diz mais: 
 

																																																													
121RAMOS, Frank dos Santos. Jesus, Virgem Maria e o Crucifixo: blasfêmias e heresias, no Brasil 
Quinhentista, verificados pela Primeira Visitação Inquisitorial do Santo Ofício. Niterói, RJ: Universidade 
Federal Fluminense, 2002. 143 f. [Monografia]. 
122Op. Cit, p. 23. 
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As blasfêmias na colônia indicam a adaptação da cultura popular européia ao 
contexto brasileiro. Aqui elas adquiriram matizes próprios, como comer bananas 
ou cana-de-açúcar, alimentos inexistentes na paisagem européia, antes da missa 
ou pendurar a cruz numa goiabeira, como prova de insatisfação com Deus e com 
a Igreja. Os detalhes podem ser brasileiros, mas a raiz é européia. Afinal, 
blasfemador não era só aquele que se arriscava a desencadear a cólera divina: ele 
representava também uma ameaça à frágil harmonia social de um mundo que 
apoiava seus pilares sobre o solo ainda firme da religião.123 

 
Parte da farta documentação presente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 

Lisboa, a respeito da ação do Tribunal do Santo Ofício encontra-se digitalizada e disponível 

ao acesso virtual. Lá é possível encontrar vários processos de apenados pelo crime contra fé 

da blasfêmia, além do processo de Violante, cuja confissão já foi citada acima. Temos o 

processo de Manuel de Paredes, um mercador cristão-novo de 35 anos, natural de Lisboa, 

morador da cidade de Salvador que foi apenado pelo delito da blasfêmia. Foi repreendido e 

designado a pagar penitências espirituais e pagamento de custas. 

Também nos deparamos com o processo de Afonso Luís Malveiro, um cristão-velho 

cego que pedia esmolas. Era morador da Freguesia de Tamaria, na Ilha dos Frades, na Bahia. 

Acusado de proferir blasfêmias, o processado foi designado a penitências espirituais e 

pagamentos de custas. Pêro de Carvalhais era um lavrador cristão-novo que também foi 

processado por proferir blasfêmias e proposições heréticas. Foi determinado a ele um auto-

de-fé, abjuração de leve suspeita na fé, penitências espirituais e pagamentos de custas. 

Em Cada um na sua Lei124, obra dedicada aos temas de tolerância religiosa e ideias de 

salvação, Stuart Schwartz trata das proposições heréticas. Ele diz que, embora não sejam 

exatamente a mesma coisa, as proposições heréticas e as blasfêmias estavam intimamente 

ligadas. Sendo as últimas um delito correlato das primeiras. O que eram tais proposições? 

Apesar de afirmar que a proposição era uma categoria mista e mal definida, ele fala em 
 

[...] críticas à Igreja como instituição ou os ataques aos seus membros e integrantes 
[...] questionamentos da autoridade papal ou da validade das indulgências, críticas 
aos costumes morais ou à honestidade de padres e bispos, reclamações contra o 
dízimo ou outros aspectos do relacionamento do indivíduo com a Igreja [...] 
dúvidas heréticas sobre os sacramentos, preceitos ou aspectos litúrgicos da Igreja 
e declarações sobre a moral sexual que iam de encontro aos dogmas. 
(SCHWARTZ, p 40) 

Em relação à parca presença das proposições heréticas em processos instaurados pela 

Inquisição em Portugal e suas colônias ele diz que, além do foco da inquisição portuguesa 

serem os judaizantes, é provável que tais ofensas tenham sido tratadas por outros setores da 

máquina judicial da Igreja, como os tribunais eclesiásticos ou durante visitas episcopais. 

																																																													
123Idem, Ibidem 
124Op. Cit: p, 40. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

406	
	

Schwartz reforça o conceito de blasfêmia corrente na literatura que trata do assunto. 

Ele a compreende como um comportamento comum relacionado a uma intimidade com o 

sagrado. Expressões irreverentes que eram pronunciadas face a qualquer tipo de revés 

cotidiano, como azar no jogo ou um término de namoro. O autor ressalta, entretanto, o 

potencial social da blasfêmia no sentido de revelar a insatisfação de um grupo social com as 

suas condiçõesde vida. De acordo com o autor, ablasfêmia era uma infração da fé cometida 

sobremaneira entre as classes mais baixas e, por essa razão, visto como demonstração de 

rudeza e rusticidade.   

Da mesma forma Pieroni apresenta as blasfêmias como um fenômeno muito mais 

social, fruto de um contexto especifico, do que como um comportamento de caráter religioso 

capaz de suscitar algum tipo de descrença. Era uma forma que a população encontrava para 

“[...] desvios de doutrinas, desregramentos, tentações pecaminosas e impulsos rancorosos 

contra rígidas leis do Estado e da Igreja”125. (PIERONI, p 11)     

Segundo Raul Goiana Novaes o delito da blasfêmia era alvo de grande preocupação 

dos inquisidores porquê de certa forma o questionamento à fé católica era também um 

questionamento à monarquia. Em função disso, a própria legislação tratava desse delito. Ele 

diz: “Em Portugal, criticar, descrer, renegar ou zombar da fé católica era, de certa maneira, 

atentar contra Majestade.”126 (NOVAES, p,49)  

Nessa mesma tendência, Pieroni também faz sua análise das blasfêmias em Portugal 

e na Colônia bastante embasado em legislações da época. Ele diz que   
 

As Ordenações fundamentavam o imaginário da evangelização e das missões 
empreendidas, que além de apontar o cometimento do pecado da heresia em sua 
instância religiosa, também significava diretamente um crime previsto pela 
constituição.127” (PIERONI, 2012, p 28.) 

 
Ou seja, a blasfêmia era um delito tanto da competência justiça secular, quanto eclesiástica. 

(PIERONI, p 44) A preocupação com a blasfêmia não se limitava, portanto, à legislação 

eclesiástica.  

 
CONCLUSÃO  
 
 A discussão bibliográfica existente a respeito das visitações promovidas pelo Tribunal 

do Santo Ofício lisboeta às partes da colônia brasílica tem demonstrado a relevância do seu 

estudo para revelar aspectos importantes da dinâmica socioeconômica da sociedade colonial 

																																																													
125 Idem, ibidem p,11 
126MENEZES, Raul Goiana Novaes. Palavras Torpes: blasfêmia na Primeira Visitação do Santo Ofício às 
partes do Brasil (1593-1595). 2010. 114f. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Pernambuco. 
127 Idem, ibidem. p, 28 
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– no que tange, sobretudo, ao seu código social e de conduta moral – tendo em vista a riqueza 

de informações que os processos inquisitoriais, as denúncias e confissões apresentam sobre 

o cotidiano colonial. 

Embora não tenham sido o principal objeto de observância dos inquisidores na 

Primeira Visitação do Santo Oficio à Bahia, as blasfêmias, tais como agressões à Virgem 

Maria e Jesus, presentes amiúde em algumas confissões e várias denunciações apresentam-se 

como uma valiosa fonte da qual emergem representações sociais que nos dão possibilidade 

de conhecer alguns aspectos dos colonos do século XVI. Analisando a natureza da blasfêmia 

Schwartz diz: A criatividade e a variedade de formas de expressão faziam da blasfêmia uma 

arte popular. 128 

A despeito das iniciativas de estudo sobre a blasfêmia ainda serem incipientes, o delito 

revela, de fato, um universo rico de possibilidades. É um tema interessantíssimo e que não 

se esgota e nem pode ser reduzido a uma mera válvula de escape dos problemas cotidianos 

da população que os praticava. Há ainda muito que se possa apreender a cerca vivência da 

fé, ou ausência dela, das gentes da Colônia através do estudo das blasfêmias.  O historiador 

Geraldo Pieroni é categórico ao dizer: Onde há crença religiosa, há blasfêmia. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 10 – DISCURSO LITERÁRIO COMO ATO DE MEMÓRIAS: O OLHAR 
DO NARRADOR SOBRE O MUNDO. 
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AREPRESENTAÇÃO DA FÉ EM PRETO ZEFERINO E EM IANSÃ: 
RELIGIOSIDADE DE MATRIZ AFRICANA NO SERTÃO EM O PAGADOR DE 
PROMESSAS (1950-1960) 
 

Priscila Godinho Martins dos Santos1 
 

O Pagador de Promessas é uma obra literária que narra a história do Zé-do-Burro, 

personagem que sai do sertão baiano para pagar uma promessa na capital, na Igreja de Santa 

Bárbara. A promessa foi feita para seu amigo Nicolau, o burro, atingindo por um galho de 

árvore, durante um dia de tempestade. Segundo a mãe de santo, Iansã que o atingiu e era 

para ela que Zé tinha que fazer obrigação. 

Quando Zé contou ao padre Olavo que fez a promessa à imagem de Iansã, em um 

terreiro de Candomblé, justificando seu ato por conta da falta de uma imagem da santa, na 

capela do seu povoado. O padre não permitiu que a personagem pagasse sua promessa.  

Intolerante, disse-lhe que a promessa foi feita para o diabo e não para Santa Bárbara. 

Também foi intolerante ao fato do Zé-do-Burro ter procurado um rezador, afamado em sua 

região, o Preto Zeferino, que por vezes, já tinha lhe curado uma dor de cabeça. 

Nossoobjeto de pesquisa, assim como a fonte, é a peça O Pagador de Promessas, 

produzida no fim da década de 1950 e início da de 1960. A temática trata-se do discurso 

produzido por Dias Gomes, sobre a religiosidade popular no sertão baiano. Gomes produz 

um discurso sobre esse suposto sertão se colocando como de dentro do sertão, como uma 

fala sertaneja. Que apresenta “[...] a tentativa de afirmar uma outra dimensão do espectro 

sociocultural baiano, a busca de inscrição no mapa simbólico de uma outra Bahia: a 

sertaneja.”(SOARES, 2009: 9). 

Gomes nasceu em Salvador, terra onde se faz muita promessa. Contou em uma 

entrevista ao Jornal de Guarulhos em março de 1983 que “a temática surgiu de forma não 

muito agradável, através de um telegrama de uma agência de notícias da Alemanha.” 

(GOMES; GOMES, 2012: 106) Naquela entrevista ele relatou a promessa de um soldado, 

que ao perder os movimentos das pernas, faz uma promessa para recuperá-los e com a graça 

da mesma deixar de ser paralítico. Prometeu carregar uma cruz até certa igreja, se ficasse 

bom.  

Em outra entrevista de Dias Gomes diz “[...] aquele ex-combatente alemão, por 

estranho que possa parecer em seu misticismo e em sua fidelidade à promessa feita, à palavra 

																																																													
1 Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus II/ Alagoinhas DECT. Mestranda em História, Cultura e 
Práticas Sociais. 
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empenhada, tinha muito a ver com minha gente, bem podia ser um homem do povo, do meu 

povo da Bahia[...]” (STEEN, 2008: 99). Povo afeito a fazer e a pagar promessas e obrigações 

as mais ambiciosas, aos santos e aos orixás. Gomes também afirma que O Pagador de 

Promessas tem muito a ver com ele, pois foi criado com sua mãe fazendo promessas. Uma 

dela, 

 
[...] incluía uma peregrinação em todas as igrejas da Bahia, onde ela 
assistiria uma missa em cada uma. A lenda dizia que a Bahia possuía 365 
igrejas, o que na verdade não correspondia a realidade, já que eu 
acompanhei minha mãe nesta peregrinação que esteve nas 90 igrejas que 
a Bahia possuía até então. (GOMES; GOMES, 2012: 106) 
 

Sua mãe havia feito essa promessa para seu irmão recém-formado em Medicina 

passar num concurso, no Rio de Janeiro. Segundo Adriana Facina (2004), “[...] toda criação 

literária é um produto histórico, produzido numa sociedade específica, por um indivíduo 

inserido nela por meio de múltiplos pertencimentos.” Dias Gomes expressa na obra suas 

vivências com o sincretismo baiano na infância, assim como seu engajamento político para 

falar de problemas sociais que vão além da intolerância religiosa. 

Nossa problemática gira em torno da representação do “rezador afamado” Preto 

Zeferino e do (a) orixá Iansã na peça do Alfredo de Freitas Dias Gomes (1922-1999). Ele 

reflete como os sertanejos estão ligados às religiões de matrizes africanas como o Candomblé, 

sobretudo, no que diz respeito à devoção a Iansã (orixá dos raios e trovoadas) e a fé no 

rezador.  

Pensaremos a representação da religiosidade dos sertanejos baianos não apenas ligada 

ao catolicismo, mas também, refletir sobre a expansão dessas práticas religiosas ligadas ao 

poder da cura e das benzeções. Refletiremos, sobre as questões políticas ideológicas, além 

das religiosas dentro do recorte temporal da pesquisa. Segundo Paulo Santos Silva (2011), as 

manifestações literárias baiana desde o inicio do século XX apresentavam “[...] o 

comprometimento do texto ficcional com questões de natureza nitidamente social e política 

num exercício de interpelação direta da realidade.”(SILVA, 2011:75) 

 Para refletirmos sobre o contexto em que Dias Gomes escreveu essa obra, tomamos 

como base o que Marcelo Ridenti (2000) nos diz sobre os intelectuais e artistas da década de 

1960.2 Em sua maioria, considerados de esquerda, membros do PCB (Partido Comunista 

																																																													
2 De acordo com Marcelo Ridenti (2000), “várias circunstâncias históricas permitiram o florescimento de 
diversas versões do romantismo revolucionário a partir do fim da década de 1950. No plano internacional, 
foram vitoriosas ou estavam em curso inúmeras revoluções de libertação nacional, algumas marcadas pelo 
ideário socialista e pelo papel destacado dos trabalhadores do campo, como a revolução cubana de 1959, a 
independência da Argélia em 1962 e outras, além da guerra antiimperalista em curso no Vietnã, lutas 
anticoloniais na África etc. O êxito, militar dessas revoluções é essencial para entender as lutas políticas e o 
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Brasileiro), principalmente durante o período de 1960 a 1968 desenvolveram um sentimento 

da brasilidade revolucionária. De acordo com o autor, 

 
[...] Falar do povo, pelo povo, dar a palavra ao próprio povo, as variantes 
e debates eram muitos, mas o centro continuava sendo a busca das raízes 
do autêntico homem do povo cuja identidade nacional seria completada 
verdadeiramente no futuro, no processo da revolução brasileira. 
(RIDENTI, 2000: 102) 

 
O mundo passava pela Guerra Fria, Estados Unidos da América e a União Soviética 

disputavam poder, através de uma querela ideológica entre o capitalismo e o socialismo. No 

Brasil e em outros países em desenvolvimento surgia a esperança de alternativas libertadoras 

com o processo de urbanização e construção de novos hábitos da sociedade. Artistas e 

intelectuais imbuídos do romantismo revolucionário buscavam a construção do homem 

novo. Segundo Ridenti (2001), este homem novo era baseado nos termos de Karl Marx e 

Che Guevara, assim: 

 
[...] o modelo para esse homem novo estava no passado, na idealização de 
um autêntico homem do povo, com raízes rurais, do interior, do “coração 
do Brasil”, supostamente não contaminado pela modernidade urbana 
capitalista, o que permitiria uma alternativa de modernização que não 
implicasse a desumanização, o consumismo, o império do fetichismo da 
mercadoria e do dinheiro. (RIDENTI, 2001: 13). 
 

Os intelectuais da década de 1950-60 estavam decididos a formarem politicamente o 

povo naquele momento. Ridenti (2000) embasa-se teoricamente em Michael Löwy e Robert 

Sayre, cujo o livro “Revolta e melancolia, o romantismo na contra mão da modernidade” 

classifica o romantismo revolucionário em cinco subtipos3, cada qual com suas tipologias.  

No período pré e pós-golpe de 1964, diferenciadas versões desse romantismo 

estavam presentes nos movimentos de esquerda4. “O florescimento das mais variadas formas 

de romantismo revolucionário nos anos 60 só pode ser compreendido dentro da 

temporalidade em que ele se desenvolveu e, posteriormente, refluiu[...]”(RIDENTI, 2000: 

33). Segundo Daniel Pécault (1990), este povo representava o mestiço e o corpo da nação 

brasileira. De acordo com Caroline Lima Santos, 

																																																													
imaginário contestador nos anos 60: havia exemplos vivos de povos subdesenvolvidos que se rebelavam contra 
as potências mundiais. Construindo pela ação as circunstâncias históricas das quais deveria brotar o homem 
novo.” 
3 Romantismo jacobino-democrático, romantismo populista, socialismo utópico-humanista, romantismo 
libertário e romantismo marxista. 
4 Por exemplo, “da trajetória da AP, partindo do cristianismo para o maoísmo (sempre destacando a ação, a 
vivência dos problemas do homem o povo, encarnado nos trabalhadores, sobretudo os rurais); passando pelo 
guevarismo de diversas dissidências armadas do PCB, a valorizar a necessidade de iniciar a revolução pela 
guerrilha rural – caso típico da ALN -; até outros grupos que pegaram em armas contra a ditadura, enfatizando 
a necessidade da ação revolucionária imediata.” 
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Os intelectuais do momento de transição democrática brasileira 1950-60 
se esforçavam para se aproximar do povo, se apropriando das experiências 
das camadas populares no intuito de fazê-las se apropriarem das 
experiências desses intelectuais. A expressão artística, corporal e 
educacional eram os mecanismos usados por esses “pensadores” para 
apontar ao povo o seu destino: a revolução. (SANTOS, 2011: 12) 
 

 Dias Gomes estava no meio destes intelectuais que Carlos Guilherme Mota (1994) 

chamou de “forças vivas da nação”, que buscavam no desenvolvimento econômico maior 

participação política e social, para chegar possivelmente a uma revolução burguesa no país. 

Desse modo, visualizamos no enredo da obra de Dias Gomes a possibilidade do Zé-do-

Burro e os demais personagens representarem este povo. Segundo Santos, “[...] a obra 

literária pode nos mostrar concepções de mundo de diferentes grupos sociais[...]”. 

(SANTOS, 2011: 53) 

 Pensando o contexto em que a obra foi escrita, fazemos breve reflexão sobre as 

discussões raciais do período. Com o pós-guerra a ONU (Organização das Nações Unidas) 

cria documentos que, segundo Joselina da Silva (2003), “ajudam a estabelecer bases e critérios 

para uma cruzada anti-racista.” Surge diversos grupos, associações de negros como, por 

exemplo, o UHC (União dos Homens de Cor) (SILVA, 2003: 215) que se estabeleceram na 

década de 1950 e expandiu-se na década de 1960.  

Esses grupos “buscavam reconhecimento para os negros no âmbito do Estado-

Nação brasileiro.” É possível perceber no período em que Gomes escreve essa obra uma 

grande “movimentação no Brasil em torno da denúncia e desmantelamento do racismo e da 

discriminação racial, ao lado da amplitude em termos geográficos das iniciativas coletivas, 

organizadas pelos negros.”(PINTO, Costa, 1952 Apud SILVA, 2003: 231). 

Gomes diz em uma entrevista, que desde suas vivencias religiosas na Bahia tinha 

vontade de escrever algo que falasse de promessas “bem brasileiras”. Em relação às 

promessas, Gomes relatou sua vontade em mostrar o “sincretismo fervoroso.” (GOMES; 

GOMES, 2012: 106) Sergio F. Ferretti (2007), nos fala como o termo foi usado até fins da 

década de 1950 a partir do conceito de sincretismo de Herskovits, 

 
Herskovits (1969: 376) define sincretismo como uma forma de 
reiterpretação, que assinala aspectos da mudança cultural com 
transformações de valores que ocorrem entre as gerações e apresenta 
exemplos relacionados com as religiões afro-brasileiras. Até fins da década 
de 1950 os estudos sobre sincretismo religioso no Brasil foram quase 
todos realizados na perspectiva da teoria da aculturação. (FERRETTI, 
2007: 5) 
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 Vários estudiosos de diversas áreas já estudaram e estudam o termo sincretismo. Em 

Vilson C. de Sousa (2003) encontramos a afirmação de uma ialorixá, que narra à importância 

da Igreja Católica para o Candomblé: “Orixá não aceita obrigação de gente que não é 

batizada.” O autor narra o caráter conflitivo do fenômeno do sincretismo, 

 
[...] sugerindo respostas situadas longe do processo aculturativo, qual 
dissolve as diferenças através da solução harmoniosa e da ideia de 
dissimulação. [...] Em lugar de abandonar o termo, este trabalho pretendeu 
procurar descobrir por que ele é pejorativo, ou o que está sendo 
pressuposto quando se está usando o termo neste sentido. É muito certo 
que o problema não está no significado da palavra, mas na história de sua 
aplicação.(SOUSA, 2003: 27) 
 

 Vilson C. de Sousa propõe em seu trabalho que, invés de abandonar o termo 

sincretismo, deve-se saber o porquê de esse termo ser pejorativo para alguns estudiosos que 

preferem, por exemplo, usar a expressão “dupla pertença”. (SANTOS, 2014: 6) 

Dias Gomes, em suas entrevistas e autobiografia, conta que teve formação religiosa 

Católica no período em que morava na Bahia, onde estudou no colégio de padres, Colégio 

de Irmão Maristas. Como cristão católico rezava todas as noites e frequentava à missa todos 

os domingos. (GOMES; GOMES, 2012: 72) Dias Gomes, ateu, relata que suas decepções 

religiosas vêm justamente desses padres do colégio que lhe catequizara, muitos deles não 

tinham comportamento condizente com os princípios religiosos da Igreja.  

Para refletirmos a religiosidade no sertão baiano, utilizamos como referência autores 

clássicos que pesquisam ou pesquisaram o tema como, por exemplo, Cândido da Costa e 

Silva (1982), assim como o poeta Eurico Alves Boaventura (1989), ambos, apesar de 

escreverem em períodos diferentes, falam sobre a expansão do catolicismo, da precariedade 

de párocos e da adaptação dessa religião pelos sertanejos. 

Cristina Pompa (2004) acredita na teoria de alguns estudiosos como Celso Furtado 

que o sertanejo devia “escapar para o sobrenatural”, para suprir as incertezas e brutalidades 

vividas. Assim, acreditando que o fanatismo estava ligado à seca, como de fato foi estudado 

na década de 1950 por antropólogos e sociólogos, o binômio “seca” versus “fanatismo”. 

Roger Bastide segundo Pompa, afirma que: 

 
No sertão a religião é tão trágica, tão machucada de espinhos, tão torturada 
de sol quanto a paisagem; religião da cólera divina, num solo em que a seca 
encena imagens do Juízo Final e em que os rubicundos anjos barrocos [...] 
cedem lugar aos anjos do extermínio. O penitente, vergastado pelas 
disciplinas, lava com sangue os pecados do mundo, e o profeta substitui 
aqui o padre. (BASTIDE, 1975, p. 88 apud POMPA,2004: 74) 
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Dias Gomes apresenta o Padre como fanático, a personagem que é da capital, dita 

“civilizada”, versus a personagem Zé-do-Burro que é da “roça”, do sertão5. O narrador fez 

uma crítica ou uma sátira à sociedade, pois o papel de fanático caberia ao personagem 

sertanejo como é sabido, através de uma extensa produção do pensamento social e cultural 

do brasileiro, um tipo de estereotipação ao descrever a imagem dos sertanejos, a exemplo 

dos profetas, dos conselheiros e dos santorais.  

 Cândido da Costa e Silva (1982) sugere que o catolicismo urbano tem os padrões 

religiosos tradicionais abalados, por conta das diversas orientações religiosas, que vão levar 

“a cheque” o catolicismo, assim como os novos hábitos e costumes urbanos. Acredita que 

na zona rural se tem o confinamento dos sertanejos e com isso a guarda dos ensinamentos 

tradicionais da diáspora do catolicismo. Segundo o autor, 

 
[...] Veio a se tornar um fator de diferenciação, contrapondo o catolicismo 
“da rua” ao “da mata”. O núcleo urbano ao tempo em que registra o 
impacto de incipientes. Orientações religiosas (protestantes, espíritas), 
capazes de pôr em dúvida a unanimidade da crença, fomenta a aparição 
de novos hábitos e costumes citadinos, via de regra inovadores para o 
sistema de vida tradicional chocantes aos padrões religiosos já 
sedimentados. Na roça, ao contrário o confinamento de sua gente 
conserva a herança oriunda da diáspora. (SILVA, 1982: 32) 
 

Na obra do Dias Gomes, verifica-se o contrário. O Padre Olavo se encontra na 

capital baiana cheio de princípios tradicionais do catolicismo, e o Zé-do-Burro que vem da 

roça, é quem procura por outras “crendices”, outras vias religiosas para a cura de seu animal 

Nicolau.  

Mas o que seria o rezador? Alaíze Conceição (2010) descreve as diversas práticas 

culturais e expressões desses sujeitos que rezam, deixando claro que “o universo cultural das 

benzeções é rico em singularidades.” Assim a autora vai tematizar, pautada nas fontes orais, 

duas formas de inserção dos rezadores (as) neste universo das benzeções, apresenta 

depoimentos de rezadores (eiras) do recôncavo baiano, em que alguns falam que aprenderam 

a rezar com os familiares. Uma depoente conta que ouvia a mãe rezar as pessoas e assim foi 

decorando as palavras que ela dizia e começou a rezar também.  

 Outros depoentes contam que nasceram com o dom de rezar, assim como pessoas 

que por motivos de doenças, procuraram ajuda em religiões de matrizes africanas como o 

																																																													
5“[...] as noções de campo e cidade deram origens a variados sistemas de representações e valores, tão distintos 
quantos expressivos. O significante campo e seus múltiplos significados, costumam ser associados a formas de 
vida social consideradas naturais, plenas de paz, simplicidade ou inocência. Por outro lado, o segundo termo 
do binômio, e seus corolários, é vinculado à ideia de centros de empreendimento, saber e progresso. De igual 
forma, têm-se combinado importantes associações negativas ora a um, ora a outro: a cidade como espaço do 
egoísmo, da competitividade, da ambição; o campo como lugar atraso, da ignorância, da rotina.”. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 
  

416	
	

Candomblé, para explicar os problemas de saúde constantes, abalos espirituais e transtornos 

no seu dia a dia. (CONCEIÇÃO, 2010: 6) 

 Conceição (2011) relata que a rezadeira “direciona as práticas curativas, de que hoje 

tem conhecimento, à revelação do dom enquanto integrante do Candomblé. Credita a 

familiaridade com o universo da benzeção à manifestação da doença e a feitura do santo.” 

(CONCEIÇÃO, 2011: 9) 

 Na narrativa de O Pagador de Promessas não se tem muita coisa a respeito do rezador 

Preto Zeferino, cabendo, portanto, analisar o silenciamento em torno da personagem. O 

rezador é citado através dos discursos do protagonista, que relata ter ficado bom de uma dor 

de cabeça depois das rezas, já com seu amigo “Nicolau não houve reza que fizesse ele 

levantar. Preto Zeferino botou o pé na cabeça do coitado, disse uma porção de orações e 

nada.” (GOMES, 1961: 55) O protagonista sertanejo Zé-do-Burro tinha fé no rezador, por 

isso o procurava. 

A partir dessas discussões raciais, assim como, refletindo as questões religiosas e 

políticas do período, propomos alguns questionamentos para o desenvolvimento dessa 

pesquisa: como as representações acerca das religiões de matrizes africanas aparecem na 

obra? De qual maneira as práticas curativas e as relações sincréticas surgem na narrativa? 

Como o contexto político influencia Dias Gomes (2012: 79)6, levando-o buscar as raízes do 

povo brasileiro?  
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EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA: ELEMENTOS PARA PENSAR A “ESCREVIVÊNCIA” 

NA LITERATURA AFRO E FEMININA 
 

Juscineide de Jesus Nascimento1 
 
Introdução 
 

Walter Benjamin, ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão, 

desenvolveu uma teoria da narração (Erzählung) na qual encontram lugar, por um lado, a 

experiência (Erfahrung) e, por outro, a memória (Erinnerung) que articula num mesmo plano as 

condições individuais e coletivas de transmitir a narração. Para Benjamin, a Experiência constitui 

um traço cultural enraizado na tradição, “enquanto a Vivência ou Experiência Vivida reenvia para 

a vida particular do indivíduo, na sua inefável preciosidade e na sua solidão”.  

 A preocupação de Benjamin com o tema vem desde sua juventude, quando, em um 

pequeno panfleto de 1913, se mostrou contra a experiência dos mais velhos e a favor do 

movimento estudantil de que participava. No ensaio sobre Baudelaire, Benjamin afirma que "a 

experiência é matéria da tradição, na vida coletiva como na vida privada.” 

Walter Benjamin faz ainda, uma distinção entre a memória Erfahrung e Erlebnis ou, 

segundo algumas traduções, respectivamente experiência e vivência. O primeiro caso daria conta 

da arte de narrar e compartilhar experiências coletivas em sociedades tradicionais. 
 
[...] os leitores deverão estar preparados para encontrar um declínio da memória 
Erfahrung e a surpreendente afirmação de uma memória Erlebnis que, contudo, 
revisita narrativas tradicionais e delas se apropria. Em certos casos, Erlebnis 
apresenta-se como Erfahrung. Isso se torna possível pelo fato de a fronteira entre 
a memória individual e a memória coletiva do passado histórico não ser tão nítida 
quanto parece. (WEIMER, 2015: 58). 

 
 A escrita teria deslocado a aquisição de experiências do compartilhamento de uma tradição 

oral para a força da leitura individualizada. Dar-se-ia lugar a um tipo de vivência fragmentária, 

estabelecida pelos relatos em primeira pessoa que não visam mais a uma coesão grupal em moldes 

tradicionais, mas àquilo que se viveu de forma subjetiva e individual. A narrativa cede lugar, em um 

lamento um tanto nostálgico de Benjamin, ao testemunho da experiência vivida, sujeita ao 

“choque” do factual urbano e da perda da “aura” do relato nas sociedades tradicionais 

(BENJAMIN, 1982). 

O ato de narrar histórias está presente nas sociedades humanas desde as épocas imemoriais, 

quando a comunidade ainda se reunia em torno do fogo para compartilhar saberes, descobertas e 

																																																													
1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL- UNEB), Linha de Pesquisa: Leitura, 
Literatura e Identidade	
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experiências. São relatos que persistem na memória dos povos e, cada vez que são recontados, 

renovam-se, são atualizados e adquirem novo significado, aportam uma nova visão do mundo e da 

vida.  

Torna-se importante considerar, que a figura do narrador está ligada aos ofícios do mundo 

antigo e medieval: na fonte criativa do narrador, está a “experiência que vai de boca em boca”, a 

mesma que confere grandeza às narrativas escritas, desde que tenham conservado os traços da 

oralidade. O narrador é tanto aquele que conta sobre algo distante, a partir de suas viagens, como 

o que permanece em casa e conta a partir do conhecimento da história e tradição de sua terra. 

Ao relacionar tais conceitos com a Literatura afro- Brasileira, nota-se que ao abordar temas 

sobre a memória e cultura do povo negro, esta, lida com variadas questões historiográficas, políticas 

e estéticas, narradas e/ou vivenciadas pelo seu povo. Fato que possibilita a essa literatura amplas 

formas de análises e reflexões pelas diversidades culturais: seja pela religião, pela música, pela arte 

em si; essas presenças são constantes na nossa história contemporânea. Tais narrativas assumem 

uma postura questionadora ao recuperar o passado a partir da perspectiva de figuras periféricas, 

dando voz a indivíduos de classes até então marginalizadas, como as mulheres e os negros. 

Ao pensar nesse circuito de produção literária, logo surge a necessidade de primeiro 

compreender o que seria, de fato, essa literatura. A partir de algumas conceituações teóricas, 

entendemos a literatura, em seus diversos aspectos: cultural, histórico, ideológico e político; Esta 

pode ser entendida como “a arte trabalhada pela ficção, mas significada, muitas vezes de contextos 

reais e de condições de existência”.  

Em outras palavras, ao narrar expressamos aquilo que imaginamos e, para imaginar, 

visualizamos narrativas que foram imaginadas por outros. A memória tida como participante direta 

da construção histórica, não é um depósito de fatos, ela é a responsável por resignificar o passado 

num processo contínuo de criação de sentido, revelando como o narrador constrói um relato 

memorialístico dando significado para o passado e sua vida. 

 Compreende-se por essa via que “a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades” (LE GOFF, 1992: 476). Ou seja, pela memória os povos constroem, 

e perpetuam sua identidade para as gerações seguintes.  

Walter Benjamin preocupado com a aceleração destes processos alertou sobre a 

importância da manutenção de laços com as formas antigas de relacionamentos comunicacionais 

interpessoais, em que a experiência passada de pessoa a pessoa era a fonte a que recorreram todos 

os narradores. Na atualidade a televisão tomou o papel dos grandes narradores das histórias, nela 
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se ouvem histórias advindas da aldeia global, e se perdem espaços para as histórias dos heróis de 

cada povo. 
 

Contar histórias é a arte de contá-las de novo, e esta arte se perde quando as 
histórias não são mais conservadas, ela se perde porque ninguém mais fia ou tece 
enquanto ouve a história (BENJAMIN, 1994: 198).  
 

Toda essa ampla temática encontra abrigo na literatura, singular forma de manifestação 

artística que por meio de palavras repletas de sentidos e significações, de atos de fala, recriam, com 

recursos ficcionais, a realidade social. Na chamada Literatura Negra, seja em prosa ou verso, 

vivenciamos a memória de mulheres e homens em contextos históricos específicos, suas relações 

e trajetórias. 

A análise de obras de Mulheres Negras, sugere a proposição, por parte das autoras, de uma 

outra forma de representar-se. Os escritos levam em consideração a localização social e histórica 

dessas mulheres e sinalizam uma autoconsciência e uma necessidade de reelaboração das 

identidades femininas por meio da escrita. 

A função da narrativa como registro e manutenção da memória de um povo ou grupo e o 

fato dessas rememorações serem formas de se manter presente a história e as tradições a partir 

da história oral, põe em circulação as histórias e tradições desses indivíduos.  

 
Experiências e vivências “negras” na literatura feminina 
 

Considera-se que a memória constitui um elemento indispensável à construção de uma 

identidade nacional. É por ela que o homem atualiza impressões ou informações passadas e 

recompõe ou compõe sua história. Numa civilização marcada pela oralidade como a africana, a 

acumulação de elementos na memória faz parte do cotidiano, como garantia de manutenção de 

suas identidades, por meio da transmissão de bens culturais. 

A distinção entre duas modalidades de experiência e memória foi considerada fundamental 

por mais de um comentador da obra benjaminiana. Para Leandro Konder: 
 

 “Erfahrung” é o conhecimento obtido através de uma experiência que se 
acumula, que se prolonga, que se desdobra, como numa viagem (e viajar, em 
alemão, é fahren); o sujeito integrado numa comunidade dispõe de critérios que 
lhe permitem ir sedimentando as coisas, com o tempo. “Erlebnis” é a vivência 
do indivíduo privado, isolado; é a impressão forte, que precisa ser assimilada às 
pressas, que produz efeitos imediatos. “Erfahrung é o produto do trabalho” – 
esquematizaria Benjamin no Trabalho das paisagens – “e Erlebnis é a 
fantasmagoria do ocioso”. Não podemos deixar de reconhecer que, nas 
condições atuais, estamos vivendo, com crescente intensidade, sob o signo da 
“Erlebnis” (KONDER, 1999: 83). 
 

Já para Jeanne Marie Gagnebin:  
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[...] a experiência se inscreve numa temporalidade comum a várias gerações. Ela 
supõe, portanto, uma tradição compartilhada e retomada na continuidade de uma 
palavra transmitida de pai a filho; continuidade e temporalidade das sociedades 
“artesanais” diz Benjamin em “O Narrador”, em oposição ao tempo deslocado 
e entrecortado do trabalho no capitalismo moderno [...] Benjamin situa neste 
contexto o surgimento de um novo conceito de experiência, em oposição àquele 
de Erfahrung (Experiência), o do Erlebnis (Vivência), que reenvia à vida do 
indivíduo particular, na sua inefável preciosidade, mas também na sua solidão. 
(GAGNEBIN, 1999: 57-59)  
 

Analisar a questão da experiência (erfahrung) em Walter Benjamin é contrapô-la à noção 

de vivência (erlebnis). Na esfera da vivência, saturada de eventos e sensações, resta ao ser humano 

a capacidade de reagir a esses estímulos (reportando à noção de choque em Freud).  

A memória (e seu correlato – o esquecimento) é imprescindível à experiência, mas perante 

os choques, o ser humano só armazena suas vivências na camada mais superficial da consciência, 

impossibilitando recursos para a experiência estética ou poética. Essa memória, segundo Florentina 

Souza (2007), é objeto frequente das discussões sobre cultura afrodescendente, e a origem desse 

interesse está atrelada ao processo diaspórico pelo qual o povo africano passou, pois nele a 

memória foi o elemento mais atacado. 

A função da narrativa como registro e manutenção da memória de um povo ou grupo e o 

fato dessas rememorações serem formas de se manter presente a história e as tradições a partir 

da história oral, põe em circulação as histórias e tradições desses indivíduos. Existe uma cadeia 

de transmissão do conhecimento nas sociedades tradicionalmente orais em que a palavra é a 

verdade e o testemunho, onde a memória é altamente valorizada. 

A literatura negra fala da experiência pessoal e coletiva, da história, da memória, da condição 

humana de homens e mulheres negras em diáspora. Essa escrita tem procurado dar novas formas 

de representação e significado à história e à cultura do negro brasileiro.  

No século XIX, conta-se com a presença da primeira voz feminina negra, Maria Firmina 

dos Reis, com a obra: Úrsula (1859), cujo discurso aponta para o deslocamento de estereótipos 

raciais instituídos pelas narrativas do colonizador europeu, e seus sistemas de escravidão. A 

primeira voz feminina no Brasil que registraria a temática do negro é da maranhense Maria Firmina 

dos Reis, com a publicação do romance Úrsula, em 1859. (MENDES, 2011: 24) 

A literatura afro-feminina propõe-se à construção de personagens negras, mulher e sujeito 

negro da narrativa, que traduzam de fato a história e a realidade presente da diáspora negra, 

contrariando modelos estereotipados e preconceituosos forjados há séculos pelo discurso 

masculino e eurocêntrico. 
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Há uma relação direta da experiência do autor e sua escrita, mesmo não sendo explícito e 

não só experiência vivida, mas experiência enquanto experimentação de mundo, de sua visão de 

mundo, como ele enxerga o mundo em sua volta. O que temos que levar em conta é em que medida 

a experiência do autor que tem a ver com afro-brasilidade vai alimentar e estará representada na 

sua literatura.  

Por isso, nem todo escritor negro é considerado um escritor afro- brasileiro. É necessária 

uma história de militância, uma identificação política para reivindicar para si o qualificativo de 

escritor afro brasileiro e não apenas a cor da pele. 

As memórias apresentadas por meio da escrita literária podem tornar possível a leitura do 

outro, pois depoimentos individuais de vivências e experiências, trazem a cultura e a tradição de 

um povo, assim como os sentimentos e anseios. Dessa forma, a escrita pode ser considerada um 

instrumento que dá acesso direto ao mundo das memórias, permitindo organizar e expor 

acontecimentos, conhecimentos e pensamentos, destinados a outras pessoas ou a si mesmo. 

O sujeito que escreve e se descreve a partir da linguagem, da sua voz enunciativa, são 

mulheres negras e, sendo assim, apresentam as marcas da particularidade feminina na constituição 

deste sujeito, no seu modo de se expressar e de viver. Dessa forma, como a escrita íntima se 

modificou com o passar do tempo, o sujeito que a produz também alterou a sua conduta em relação 

a essa atividade.  

A escrita feminina foi por muito tempo sufocada, e quando conseguiu reagir trouxe consigo 

muitas novidades, aspectos que não se aplicavam ao espaço autobiográfico masculino. Era notável 

o desprestígio da escrita de mulheres no espaço de domínio masculino. Neste sentido, não 

podemos deixar de falar acerca do lugar do sujeito feminino, do seu modo de dizer posicionado 

que, nem sempre, é expresso pelo outro, e que traz as marcas construídas, sentidas, ressignificadas 

do corpo feminino. 

Entende-se portanto, que essa escrita íntima, feminina pode ser considerada uma fonte que 

possibilita o a compreensão do “ser mulher” para essas escritoras e do lugar que assumem na 

sociedade. O que torna-se imprescindível evidenciar esses caminhos significativos e inovadores que 

as mulheres negras têm percorrido através do uso da linguagem, para banir práticas de apagamento 

de sua escritura, bem como promover representações e discursos literários. 

 
Vozes literárias femininas do Recôncavo baiano 
 

A literatura afro e feminina, além de, denunciar a situação pela qual ainda estão submetidas 

às mulheres negras, revela quem é esta mulher, que está em constante busca por seus direitos, desde 

aqueles considerados os mais básicos, até aqueles considerados mais “complexos” como o direito 
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à fala, à maternidade, ao corpo, à sexualidade, ao estudo, à afro-brasilidade, à ancestralidade, à 

religiosidade, à memória, à poesia, à família, ao amor. 

 São textos que possuem a marca da “escrevivência2”, ou seja, escrita da existência. A escrita 

é fruto de suas experiências de vida. É resultado daquilo que viveu, viu ou ouviu. A experiência 

retratada por Conceição Evaristo e definida como escrevivência aborda as incontáveis situações de 

confronto que o racismo apresenta no nosso cotidiano e servem para orientar nossa reflexão acerca 

da realidade brasileira em relação as experiências e vivências ao mencionar o mesmo grupo étnico, 

mulheres negras na diáspora. 

Assim, através de narrativas poéticas, tornou-se possível expressar dilemas constituídos 

entre a mulher literária e a mulher estereotipada pela cultura androcêntrica que lhe reduzira a rainha 

do lar, já que a arte literária, em muitos momentos, movida pela tradição patriarcal, incumbiu-se de 

reforçar uma suposta natureza feminina, pautada em domesticidades, fragilidades, submissão, 

sentimentalismos, emoções e sensibilidades exacerbadas e pouca racionalidade. Sobre a literatura 

afrobrasileira, Cristiane Sobral comenta: 
 
[...] Escrever é reescrever. A literatura negra tem um tecido próprio, apresenta a 
nossa subjetividade, fala também de um sujeito construído no coletivo, resgata 
os valores da negritude brasileira, da sua própria cultura, dos meios de criação e 
reflexão sobre a experiência negra. [...]” (SOBRAL, 2013). 
 

Assim como ela, as escritoras negras do Recôncavo baiano, através de sua literatura, 

retomam tanto a questão social, quanto a existencial apontadas por suas precursoras. E, ademais a 

esses pontos, essas autoras trazem reflexões sobre os anseios da mulher negra na atualidade. 

Narrando através de seus escritos as marcas identitárias, já que a memória para o povo afro-

brasileiro fundamenta o processo de reconstituição da identidade, destruída pela escravidão.  

Para Maurice Halbwachs (2006), o caráter coletivo da memória se verifica pelo intercâmbio 

de reminiscências, e ela só se conserva com a manutenção dos laços que vinculam os indivíduos 

aos grupos de que fazem parte. Para esse autor, a recordação individual se dá, e só é possível, em 

função do pertencimento grupal.  Ou seja, as rememorações coletadas pela autora dizem respeito 

à experiência vivida e à atividade militante. 

Dessa forma, tenta- se mostrar o que seria a literatura afro-feminina nesse espaço e como 

ocorre o processo de construção dessa literatura para o cenário do Recôncavo. Considerando ainda, 

																																																													
2 “a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil” (Evaristo 2007: 20). A autora Conceição 
Evaristo, ao criar esse termo, infere três elementos formadores da escrevivência: corpo; condição e experiência. 
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que para dar fim a esse silenciamento é tão importante permitir e possibilitar que se conheça e 

propague a existência dessas mulheres e de suas obras. 

Antes de tratar da Literatura de autoria feminina e negra no Recôncavo Baiano é preciso 

entender sobre este Local de que estamos falando. O Recôncavo Baiano é a região geográfica 

localizada em torno da Baía de Todos os Santos, abrangendo não só o litoral, mas também toda a 

região do interior circundante à Baía. No Recôncavo encontramos uma grande diversidade de 

atividades religiosas, artesanais, artísticas e de sabedorias ancestrais, que embora sofrendo ameaças 

de “folclorização”, são expressivas na pluralidade étnica dessa região. 

A Região do Recôncavo, durante o período da colonização assumia a função de ser o núcleo 

regional do processo de expansão dos interesses portugueses. Nos campos da Cachoeira se 

produzia o fumo que servia de moeda no tráfico negreiro, a área de Nazaré fornecia lenha para os 

engenhos; A formação social e seu consequente desenvolvimento urbano estiveram baseados na 

economia açucareira, fumageira e de agricultura de subsistência. Sua dimensão e riqueza territorial 

fez com que o Recôncavo aglomerasse um grande número de pessoas, principalmente a população 

negra escravizada e de alforriados/as. (NASCIMENTO, 2010; BARBOSA, 2010) 

Considerando a participação do povo negro não desenvolvimento sócio, histórico e cultural 

da Região, esta, pode ser constatada em várias dinâmicas ainda desenvolvidas pelos seus habitantes. 

Do candomblé, na capoeira, no samba de roda, com o reggae como gênero musical étnico e 

identitário, tudo isso reforça como algumas cidades do Recôncavo referenciam a negritude. Assim, 

as atividades econômicas, a divisão do trabalho, a religião dentre outros elementos, construíram o 

espaço e determinaram as relações sociais, ou seja, fizeram o Recôncavo e com ele uma forte 

diversidade cultural. 

A mão-de-obra escravizada era a que tomava conta da produção agrícola e das lavouras. Às 

mulheres, além de serem as responsáveis pelos serviços gerais na casa grande também eram 

exploradas nas lavouras pelos senhores de escravos. Elas que antes eram menos valorizadas na 

comercialização de mão-de-obra escrava, com declaração de ilegalidade do tráfico de negros e sua 

consequente proibição. Em Cachoeira, cidade pertencente a essa Região, a expansão da cultura 

fumageira abriu significativos postos de trabalho e muitas mulheres foram vender sua força de 

trabalho nas fábricas de charuto que funcionavam na região, em superior número as mulheres 

negras. A fabricação artesanal fazia com que o corpo de trabalhadores fosse quase que 

exclusivamente feminino. 

Tal resgate se faz necessário não somente como importante revisão historiográfica, mas 

como parte constituinte de nosso posicionamento teórico-político diante dos processos históricos 
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que apagaram e/ou relegou a planos inferiores a atuação intelectual, política, social e artística dos 

afrodescendentes, em particular das mulheres negras. 

Ou seja, a necessidade de escutar essas vozes e dar significado a uma memória, a fim de 

preencher as lacunas que ainda persistem nos estudos sobre mulheres, torna-se fundamental. Para 

tanto, é necessário acreditar na potencialidade da escrita como instrumento de libertação, com isso 

nota-se a importância da reflexão sobre como as mulheres negras tem subvertido o lugar de 

subalternidade em que a sociedade as encerra quando se tornam intelectuais e escritoras. 

Jacqueline Nogueira Cerqueira reside em Sapeaçu- Ba, desde que nasceu, é poetisa e 

escritora, assina pelo pseudônimo “Jacquinha Nogueira”. Organizadora do Sarau Sapeaçu, desde 

2014, tem poesias publicadas nas antologias: “Poesia Livre 2014”; Coletânea Prêmio Galinha 

Pulando (2014); Confraria Poética Feminina (2016), dentre outras.  

Sua produção é voltada para a construção de Poemas, em seus textos traz a marca de sua 

essência pessoal; Utiliza diariamente sua página no facebook, para compartilhar com seus seguidores, 

o seu mote de vida: A poesia! Autora de poemas como Crespo, Gordiva e Manifesto aos 

pretendentes, ela exala liberdade, empoderamento e posiciona-se através de seus escritos sobre os 

diversos assuntos da vida, dentre eles, o ser mulher e escritora negra.  
 
Nada de bombril! 
Meu cabelo não é esponja de aço 
É crespo, moço!!! 
É crespo, moça !!! 
Não custa falar 
Aprenda a nomear, a respeitar 
A minha diferença da sua 
Os meus cachinhos miudinhos, enroladinhos 
da raiz as pontas 
Crescendo pro alto, volumoso e hidratado 
Enquanto você fica aí o julgando de ressecado, 
Apelidando de duro e descendo o esculacho 
No jato d’água ela escorre e deixa meus cachinhos mais amostrados 
Quando seca ele é pura beleza no estilo armado. 

CRESPO- Jacquinha Nogueira 
 

Neste poema, a autora apresenta, por meio do eu lírico feminino, a sua representação 

identitária através de seu cabelo. Ao assumir-se negra, reafirma a identidade do negro pelo traço 

étnico característico, além da cor da pele: o cabelo crespo; e na forma mais rebelde: armado para 

cima. O crespo, traço identitário do povo negro, ao longo dos tempos tem sido aproximado do 

modelo branco por intermédio de processos agressivos de alisamento. Resgatar esse elemento 

identitário – o cabelo – é uma forma de resistência da identidade, de lutar contra as outras culturas 

que interagem nos mundos culturais, como bem definido por Stuart Hall (2006). 
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Traços de Vivências e Experiências afro e femininas também são percebidos na obra de 

Daianna Quelle Silva, natural de Muritiba-Ba, Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS), professora da Faculdade Adventista da Bahia e do Colégio 

Adventista da Bahia e faz parte da Antologia Confraria Poética Feminina. Sua produção varia entre 

os Contos curtos e os poemas; também traz o eu-feminino presente em seus textos, falando sobre 

as dores, alegrias e mazelas das inúmeras mulheres que nomeia para intitular cada “rabisco”: 
 

Antonieta tinha 13 anos quando tudo começou. Já é moça? Não vai sair de calça! 
Tira essa pintura da cara! Estudar pra fazer cartinha pra namorado?! Antonieta 
saiu de casa, lavou pratos, limpou chão, serviu de “amigada” do patrão. Lavou o 
rosto, bateu no patrão e fez o seu barraco. Por que você não tem um filho? Você 
não sangra? Cadê a sua família? Você nunca dará mama? Você é assim porque 
ninguém nunca soube te pegar de jeito! Antonieta, meu povo, tem vida 
estabelecida, e olha pra o alto todos os dias e diz: Deus[...] É isso que é gente? 
(Antonieta- Daianna Quelle) 
 

Percebemos a representação da vivência de uma mulher, quem sabe uma mulher negra, 

sofrida, que enfrentou as dificuldades e escravizações impostas pela vida, mas que conseguiu a sua 

liberdade, não só a liberdade econômica-social, mas também a liberdade psicológica. Antonieta 

pode representar as inúmeras mulheres que precisam através de suas experiências de vida, retomar 

seus anseios e conquistar o se espaço. 

Nesse conto curto de Daianna Quelle, o eu lírico legitimava sua identidade como mulher 

presa a convenções sociais, as imposições que a sociedade lhe questionava; após uma mudança de 

vida, toma consciência dessa dominação e passa a resistir através da transgressão; com um discurso 

da resistência que produz uma identidade. 
 

A atuação e a memória da geração mais nova de militantes, não há dúvidas, se 
pauta pela Erlebnis/vivência, isto é, por um protagonismo que toma para si o 
poder de intervenção sobre os rumos da história, e o narra a partir de parâmetros 
de subjetividade, da experiência vivida (WEIMER, 2015: 225). 

 
Outra voz de Escrevivência a ser ouvida é a de Sued Nunes: Natural de Sapeaçu, Mulher, 

Preta, Baiana e Empoderada. Com uma voz deslumbrante, forte e representativa. Através do blog 

Alagados na Poesia, ela dissemina seus escritos, textos com caráter militante, estes que passaram a 

ser escritos quando completou 16 anos e se reconheceu como “mulher negra”. Sua mudança na 

escrita refletiu também na sua voz enquanto cantora, apresentando o traço negro em tudo que faz. 

 

Eram dez da noite. Os filhos da Casa Grande pedem um conto de fadas pra 
dormir. O patriarcado se acomoda e começa uma história: O negro que 
encontrou a lâmpada mágica no canavial.  As mãos eram sujas, melavam o objeto 
ao esfregar. Um gênio branco surgiu:  
- Quais os seus de… Qual o seu desejo? 
- Quero voltar pra casa e viver a vida que mereço viver.  
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Então o gênio sumiu.  
Os meninos perguntaram ao pai porque não terminaram a história.  
- Ela acaba assim, crianças. 
- E o homem voltou pra casa?  
- Não, ele continuou no mesmo lugar  
.- Mas e o desejo que ele pediu ao gênio?  
- Foi realizado 
- Mas isso é conto de fadas?  
- É um drama, querido.  Se contar na Senzala, todo mundo chora. 

O gênio da lâmpada- Sued Nunes  
 

Em O Gênio da Lâmpada, a autora traz a experiência de uma vivência sofrida pelos negros 

escravizados. Uma história que se inicia como sendo um conto de ninar, traz a infeliz realidade 

sofrida pelos nossos antepassados africanos ao chegar no território brasileiro. A voz individual, 

escrita por Sued, abrange a coletividade, na medida em que narra à condição de ser negro num 

regime denotado pela violência. Além disso, essa voz feminina associa-se à voz autoral, que também 

se encontra em condição periférica, marcada pela cor, pela condição social e pelo gênero. 
 
A agregação de vozes reconstitui a herança coletiva, esgarçada pela perversidade 
ideológica, porque “a oralidade, traço constitutivo da textualidade africana e afro-
descendente, estará presente como construção retórica, como técnica estilística e 
como motivação temática, propulsora da memória sempre reagenciada na escrita 
de mulheres negras” (GOMES, 2009: 4). 

 
Ao falar sobre a representação da mulher negra na Literatura e o papel de autora assumido 

por ela, através da estética afro-feminina, pensa-se em um lugar de criação, de uma textualidade em 

interação com histórias, desejos, resistências e insurgências, com memórias pessoais e coletivas e 

identidades negras e de gênero. Tais características são presentes também, na produção de Giselli 

Oliveira, “mulher, preta, mãe e cadeirante”, escreve poesias, participou da coletânea “Canos do 

Paraguaçu” (Editora UFRB). Também é afroempreendedora com a marca Quilombelas: 
 
[...]Eu, mulher preta 
Na base da pirâmide social 
Entre o céu e a terra 
No inferno! 
Entre o amor e o ódio 
Na Luta! 
Eu mulher preta 
Grande, ávida, resistente 
Imponente! Eu, mulher preta 
Daqui, do atlântico, ou do ponto de partida 
África! 
Me cubro, me, encontro me reencontro 
E me fortaleço em mim sendo 
Eu, mulher preta! 

Eu, mulher preta!- Giselli Oliveira 
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Ao realizar uma breve análise sobre a trajetória da mulher, pode-se notar que esta sempre 

foi vítima dos mais diversos tipos de preconceitos e discriminações. Em se tratando da mulher 

negra, pode-se acrescentar, ainda, o fato de que esta esteve sempre sujeita ao preconceito e 

discriminação de cunho racista. O poema apresentado trata justamente essas questões, o desafio 

de ser “Eu, mulher preta”, aquela que traz consigo a constante busca por uma vida melhor e advém 

em todas as esferas de sua trajetória, com o intuito de modificar seu destino.  

 
Considerações Finais 
 

Pensemos a Literatura Afro-Brasileira como sendo aquela que não é apenas escrita por 

negros, mas aquela que está comprometida com a causa negra, e nesse sentido as Escritoras Negras 

do Recôncavo Baiano são nomes importantes dentro dessa literatura, trazendo para a discussão 

temas que afetam os negros, e principalmente as mulheres negras. 

Podemos dizer que a escrita de si, para as mulheres negras, é um ato insubordinado, 

corajoso. É um movimento de encontros, reconhecimentos, superações. É um processo de 

escolhas, pois há uma responsabilidade com aquele a quem se representa e com aquele para quem 

se escreve, pois, na história que se escolhe expor, a experiência que se decide publicar, outras 

mulheres devem se encontrar, se identificar, e vivenciar o que está sendo narrado:  
 
Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, 
proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior do mundo. E, em se tratando 
de um ato empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por 
espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, 
escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que se pode 
evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere “as normas cultas” da língua, 
caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da 
matéria narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para 
“ninar os da casa – grande” e sim para incomodá-los de seus sonos injustos. 
(EVARISTO, 2007: 20, grifo da autora) 

 
Ao escrever todos os pensamentos e ações, estes passam a ser conhecidos. Esses escritos 

reelaboram as representações de mulher, pautadas somente em aspectos negativos e apontam para 

a possibilidade de uma afirmação identitária de mulheres negras valorizando os corpos, a cultura, a 

história, a resistência, a existência, a sua vivência e a memória. 
 
Em síntese, quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não 
me desvencilho de um “corpo-mulher-negra em vivência” e que por ser esse “o 
meu corpo, e não outro”, vivi e vivo experiências que um corpo não negro, não 
mulher, jamais experimenta. As experiências dos homens negros se assemelham 
muitíssimo às minhas, em muitas situações estão par a par, porém há um instante 
profundo, perceptível só para nós, negras e mulheres, para o qual nossos 
companheiros não atinam. Do mesmo modo, penso a nossa condição de 
mulheres negras em relação às mulheres brancas. Sim, há uma condição que nos 
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une, a de gênero. Há, entretanto, uma outra condição para ambas, o 
pertencimento racial, que coloca as mulheres brancas em um lugar de 
superioridade – às vezes, só simbolicamente, reconheço – frente às outras 
mulheres, não brancas. (EVARISTO, 2009) 
 

Ou seja, a partir do processo de reconhecimento do outro em sua alteridade, com suas 

histórias, cultura e mundos concretos, pode-se deixar que ele venha até nós. As memórias 

apresentadas por meio da escrita literária podem tornar possível a leitura do outro, pois 

depoimentos individuais de vivências e experiências trazem a cultura e a tradição de um povo, 

assim como os sentimentos e anseios. 

Assim, a escrita dessas mulheres pode ser vista como frutos de suas experiências, suas 

vivências e suas memórias. Suas obras e textos literários ao reinventar outras escritas de si, ora 

pautadas em sonhos de emancipação, de liberdade e de autonomia, em outras se contrapõem, a 

discursos e representações já estabelecidos sobre elas e suas histórias e culturas. 

 
Referências 
 
ALVES, Miriam. Brasil Afro Autorrevelado: Literatura brasileira contemporânea. Belo 
Horizonte: Nandyala. 2010. 
 
BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras 
escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985a. 
 
______, Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São 
Paulo: Brasiliense, 1985b. 
 
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 
1999 
 
EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de 
minha escrita. In: ALEXANDRE, Marcos Antônio (org.) Representações performáticas 
brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. 
 
 _______. Gênero e etnia: uma escre(vivência) de dupla face. In: MOREIRA, Nadilza Martins de 
Barros; SCHNEIDER, Liane. (Orgs.) Mulheres no mundo: etnia, marginalidade e diáspora. João 
Pessoa: Idéia Editora Ltda, 2005. p. 201-212 
 
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 
2004. 
 
______, Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. 
 
GOMES, Heloísa Toller. Visíveis e Invisíveis Grades: Vozes de Mulheres na Escrita Afro-
descendente Contemporânea. Disponível em 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigoheloisa.pdf, acesso em 29/06/2017 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

438	
	

 
KONDER, Leandro. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1999. 
 
MENDES, Algemira de Macedo. Maria Firmina dos Reis: uma voz na história da Literatura Afro-
Brasileira do século XIX. In: Literatura Afro-Brasileira: memórias e construção de 
identidades. São Paulo: Quilombo hoje, 2011. 
 
SANTOS, Renata Conceição dos. Cantos de Trabalho: rupturas e permanências no Recôncavo sul 
da Bahia. Anais do III Encontro Estadual de História: Poder, cultura e Revista Olhares Sociais 
/ PPGCS / UFRB, Vol. 03. Disponível em Acessado em 13 de Agosto de 2017. 
 
SOUZA, F. S. Afro-descendência em Cadernos Negros e jornal do MNU. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. 
 
WEIMER, Rodrigo. Felisberta e sua gente. Consciência histórica e racialização em uma família 
negra no pós-emancipação rio-grandense. Rio de Janeiro: FGV, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

439	
	

ESPAÇOS E SOLIDÕES DE UM “SÁBIO TRISTE” EM MEMÓRIAS DE MINHAS 
PUTAS TRISTES, DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 
Robério Pereira Barreto3 

 
 
 Peço licença para começar minha fala neste simpósio citando Jorge Luís Borges, o qual 

afirmara: “O livro é a grande memória dos séculos[...] se os livros desaparecessem, desapareceria a 

história e, seguramente, o homem” (BORGES, 2000). 

 Neste trabalho o objetivo é costurar fragmentos do discurso em primeira pessoa, do 

narrador-personagem de Memórias de minhas putas tristes, (2005), de Gabriel García Márquez. O 

protagonista é um jornalista nonagenário que traz consigo memórias capazes de nominá-lo como 

um ser culto; “sábio triste”! Não seria por menos. 

 Afinal, noventa anos vividos entre o mundo das letras, da cultura e das experiências 

amorosas – embora pagas – nos cabarés não poderia ser diferente. Márquez joga com a memória 

do protagonista para dessacralizar os olhares sobre o amor, problematizando de início ao mostrar 

o desejo do jornalista nonagenário à comemoração do aniversário: “No ano de meus noventa anos 

quis me dar de presente uma noite de amor louco com uma adolescente virgem” (MÁRQUEZ, 

2005: 7).  

 Antes que você diga: nossa que absurdo! Velho pedófilo e nojento! É bom lembrar que 

estamos tratando aqui de discurso literário, a ficcionalidade de nada mais nada menos do que o 

ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, o colombiano Gabriel García Márquez. Entretanto, o 

narrador ao ter acesso ao seu “prêmio”, muda e confronta seu estado de ser, cambiando totalmente 

sua perspectiva com relação à vida, a si mesmo e ao amor. 

 Vejamos o que ele diz: “graças a ela enfrentei pela primeira vez meu ser natural enquanto 

transcorriam meus noventa anos. [...] Descobri, enfim, que o amor não é um estado da alma, e sim 

um signo do zodíaco”. O protagonista de Minhas putas tristes, de Márquez vive, a partir de seu 

encontro amoroso, flashbacks que o coloca em reflexão sobre os amores vividos e pagos ao longo 

de sua vida. Embora, aquele momento o fizesse sentir-se humano, só se descobriu amando quando 

teve oportunidade de admirar a beleza da mulher de olhos sóbrios; então, aquele homem que não 

perdia as oportunidades de viver as aventuras da juventude, na velhice pôde compreender o que é 

o amor em sua forma de admiração e respeito ao ser amado. 

 A memória constitui-se como enquanto construção social, que sofre constantes 

reelaborações por grupos distintos, em épocas também díspares e conforme a ideologia vigente. 

Mesmo em uma sociedade grafocêntrica, a memória é acionada por todas as classes, mesmo que 

																																																													
3 E-mail: jpgbarreto@gmail.com 
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em diferentes níveis. Isto está confirmado em vários personagens da literatura ocidental. Para 

ficarmos no mais recente lembremos, pois de As pequenas memórias (2006) de José Saramago, obra 

em que o autor retrata as lembranças pueris do personagem central por meio de flashbacks. 

 Em Márquez não é diferente, uma vez que o narrador nos apresenta o protagonista embora 

decrépito fisicamente, sobram-lhes momentos de lucidez ao recorrer aos flashbacks de quando se 

põe a fala dor amor descrito em suas crônicas. “Desde o começo foi evidente que obedeciam às 

ânsias de expressar-me, mas me acostumei a levar em conta essa ansiedade ao escrever, e sempre 

com a voz de um homem de noventa anos que não aprendeu a pensar como velho” (MÁRQUEZ, 

2006: 76). Identificamos, assim, nas memórias do protagonismo que sua juventude se avolumava 

diante de sua precariedade física, a qual se apressava em aparecer. 

 Ao nosso “sábio triste” resta a busca pela compensação, pois pede a Rosa Cabalcas que lhe 

permita decorar a alcova com pertences que lhe asseguram memórias de sua virilidade, a qual agora 

está representada pelos objetos pessoais que arruma no ambiente íntimo, onde passa suas melhores 

noites.  

 Dessa forma, os registros mnemônicos podem ser (re)elaborados a fim de beneficiar um 

discurso específico. Esses mesmos registros podem ser confrontados à versão oficial, 

questionando-a. Assim, esse simpósio lida com a linguagem literária como meio em que a memória 

transita e estabelece pensamentos e (re)constrói a história.  

 O estabelecimento do diálogo entre literatura e história é conduzido pelo fio da memória, 

como uma teia de Ariadne que se entrelaça num percurso ininterrupto, quebrando os conceitos de 

linearidade e propiciando a audição de múltiplas vozes outrora abafadas pelo tempo e pelo status 

quo vigente. 

 Na literatura as histórias de personagens velhas são narradas à luz do flashback, considerando 

que os narradores que se dispõem a contar suas vivências por meio de discursos literários, às vezes, 

são oniscientes e, portanto, costumam detalhar as minúcias do espaço e do tempo do ato narrativo. 

 De acordo com que Walter Benjamin, podemos classificar o narrador de Memórias de minhas 

putas tristes, (2005) de Gabriel García Márquez como aquele conhece sua terra e seus conterrâneos, 

bem como o lugar onde habita. Isso fica claro quando “o sábio triste” vai compra a bicicleta. 
 
Comecei a cantar. Primeiro para mim mesmo, em voz baixa, e depois a todo 
vapor, com ares do grande Caruso, pelo meio dos bazares atopetados e o tráfego 
demente do mercado público. As pessoas me olhavam, divertidas, e gritavam 
para mim, me incentivam a participar na Volta da Colômbia em cadeira de rodas. 
Eu lhes fazia com a mão uma saudação de navegante feliz sem interromper a 
canção. Naquela semana, em homenagem a dezembro, escrevi outra crônica 
atrevida. Como ser feliz aos noventa anos em uma bicicleta. (MÁRQUEZ, 2005: 81-82). 
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 O narrador mostra-se envolvido pelo lugar de onde vive e mostra sua intimidade com os 

interlocutores a ponto de haver um diálogo suportado pelo prosotemática da comunicação pública. 

 Conforme assenta Bosi (1994), o narrador de Márquez (2005) detém para si a arte da 

narração a ponto de transcender do diálogo oral para o escrito sua felicidade e intimidade com o 

lugar de onde fala. “Naquela semana, em homenagem a dezembro, escrevi outra crônica atrevida. 

Como ser feliz aos noventa anos em uma bicicleta” (MÁRQUEZ, 2005: 82). 

 Com referência a Benjamin (1962), Bosi (1994) diz que o papel fundamental do narrador 

nesse tipo de narrativa é vencer “distancias nos espaços e volta para contar suas aventuras (acredito 

que é por isso que viajamos) num cantinho do mundo onde suas peripécias têm significado [...] O 

narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em experiências dos que o escutam” 

(BOSI, 2005: 84). 

 As experiências do narrador de Márquez o fazem viver os paradoxos da humanidade 

moderna: o poder do dinheiro compra prazer e sexo, todavia o poder amor supera as mazelas do 

amor pago e certo; ama-se pelo simples prazer de amar.   

 
Amor despretensioso supera o amor pago 
 

O sexo é o consolo que a gente tem quando o amor nãos nos 
consola. (Márquez, 2005: 79) 

 
 Márquez constrói uma narrativa na qual o protagonista, aqui tratado como “sábio triste” se 

ver em constante diálogo com seu passado de aventuras, destaca dos demais personagens, 

considerando que, mesmo em estado senil, “Bem, vai ver é isso que os médicos chamam de 

demência senil” (MÁRQUEZ, 2005: 70); ele busca reparar suas falhas e seus desencontros com o 

amor, considerando que até então só tinha sido amado por dinheiro. “Nunca me deitei com mulher 

alguma sem pagar, e as poucas que não eram do ofício convenci pela razão ou pela força que 

recebessem o dinheiro nem que fosse para jogar no lixo” (MÁRQUEZ, 2005: 16). 

 Márquez (2005) da voz ao narrador cuja onisciência o submerge nos acontecimentos 

levando-o a protagoniza-los de tal modo, que a descrição da cena e do ambiente nos coloca em 

estado de alerta; pois esperamos maior ação do protagonista diante do seu amor que, devido às 

circunstâncias assume-se platônico. “O sexo é o consolo que a gente tem quando o amor não nos 

alcança” (MÁRQUEZ, 2005: 79).  

 
Deitei-me ao seu lado e a reconheci palmo a palmo. Era a mesma que andava 
pela minha casa: as mesmas mãos que me reconheciam às apalpadelas na 
escuridão, os mesmos pés de passos tênues que se confundiam como os do gato, 
o mesmo cheiro do suor de meus lençóis, o dedo do dedal. Incrível: vendo-a e 
tocando-a em carne e osso, me parecia menos real que em minhas lembranças 
(MÁRQUEZ, 2005: 71). 
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 Há, sem dúvidas, em Memorias de minhas putas tristes (2005), um viés de dominação do poder 

masculino atrelado ao dinheiro que, por sua vez, é estritamente relacionado ao homem de classe 

social favorecida. A literatura Márquez é normalmente acusada de mostrar personagens masculinas, 

na tentativa de manter seu estado de mando recorrem aos mais variados mecanismos de poder, 

tendo principalmente à persuasão econômica como instrumento de sedução4.  

 E, por meio da oferta de bens materiais às suas vítimas é que eles conseguem a manipulação 

de suas mentes e corpos. “O que eu poderia dar de presente? Uma bicicleta, disse Rosa Cabarcas. 

Ela tem que atravessar a cidade duas vezes por dia para ir pregar botões. Mostrou-me nos fundos 

do armazém a bicicleta que Degaldina usava de verdade me pareceu um ferro-velho indigno de 

uma mulher tão bem amada” (MÁRQUEZ, 2005: 81). 

 Para Bataille (2004), historicamente a mulher é o objeto de erotização e de desejo do 

homem. 

 
Elas mulheres5se propõem como objetos ao desejo agressivo dos homens. Não 
existe uma prostituta em potencial em cada mulher, mas a prostituição é a 
consequência da atitude feminina. Na medida de seus atrativos, uma mulher está 
exposta ao desejo do homem. A menos que ela se resguarde inteiramente, por 
uma decisão de castidade, a questão é, em princípio, a de saber a que preço, em 
que condições ela cederá. Mas, com as condições satisfeitas, ela sempre se dá 
como um objeto. A prostituição propriamente dita só introduz uma prática de 
venalidade. Pelo cuidado que ela dispensa a seus enfeites, pela preocupação que 
ela tem com sua beleza, que sua roupa realça, uma mulher se considera ela mesma 
um objeto, incessantemente oferecido à atenção dos homens. Da mesma 
maneira, se ela se desnuda, ela revela um objeto distinto ao desejo de um homem, 
individualmente proposto à apreciação (BATAILLE, 2004: 203-4). 
  

 As afirmações do estudioso francês, certamente, nos levam à compreensão de que o 

erotismo6 é exposto como elemento de poder, deixando nas entrelinhas que o corpo feminino é 

instrumentalizado de significação erótica e, por isso, as prostitutas o usam de maneira a seduzir 

seus parceiros. “A prostituta é, com seu corpo real, a encarnação da mulher famélica de sexo, [...] 

prostituição nos mostra que há uma região do erotismo masculino totalmente estranha à mulher. 

Que não a interessa. Que ela aceita apenas por dinheiro, isto é, como atividade explicitamente não-

erótica, profissional” (ALBERONI, 1986: 14). 

																																																													
4 Essa palavra está sendo empregada aqui de acordo com sua etimologia, que significa tirar do caminho, desviar 
(seducere). Fato este comprovado nas ações de Madame Ávila, quando apresenta Dinorá a sua Excelência.  
5 Grifo nosso 
6 O étimo da palavra erotismo aponta para “Eros”, palavra de origem grega que significa “amor”. No entanto, “erotismo” 
prende-se muito mais ao sentido sexual da ligação amorosa que ao afetivo.” FRANCONI, R. A. Erotismo e poder na ficção 
Brasileira contemporânea. 
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 As palavras de Alberoni corroboram para a compreensão do drama de Degaldina ao 

sentir-se seduzida pelas possibilidades de se tornar alguém com posse e status de dama da 

sociedade. 

 À moda de Foucault entendemos que as relações sexuais seguem além dos prazeres as 

hierarquias sociais, sendo que ao homem devido ao poder que lhe é atribuído na escala social, lhe 

facultam o direito de ser ativo e, consequentemente, manipular os desejos do corpo feminino, 

transformando o em escravo. 

 As práticas de prazer são refletidas através das mesmas categorias que o campo das 

rivalidades e das hierarquias sociais: analogias na estrutura agonística, nas oposições e 

diferenciações, nos valores atribuídos aos respectivos papéis dos parceiros.  

 E pode-se compreender a partir daí, que há no comportamento sexual, um papel que é 

intrinsecamente honroso e que é valorizado de pleno direito: é o que consiste em ser ativo, em 

dominar, em penetrar e em exercer, assim, a sua superioridade (FOUCAULT, 1994: 191).

 Seguindo o pensamento de Foucault (1994), sobre o objeto de prazer, a jovem donzela está 

diante dos olhares desejosos do protagonista, “o sábio triste”; então entendemos que a iniciação de 

Degaldina ao mundo dos prazeres é a manutenção de uma cultura falocrática, na qual o homem 

conta além da força física, com a passividade de outras mulheres que, neste caso, é Rosa Cabarcas 

a cafetina que promove os encontros.  

 Não obstante, Foucault nos assegura: “No que diz respeito à passividade da mulher, ela 

marca muito bem uma inferioridade de natureza e de condição; mas ela não deve ser reprovada 

como conduta, posto que seja, precisamente, conforme ao que a natureza quis e ao que o status 

impõe” (FOUCAULT, 1994). 

 Márquez (2005) deixa isso claro em todo percurso narrativo quando deixa o narrador, o 

jornalista nonagenário, “o sábio triste” tem profissão declarada já no início da narrativa, enquanto 

a personagem central é chama por ele e por Rosa Cabarcas, de “a menina” e, mais tarde ganha um 

nome de Degaldina, cuja origem está relacionada a uma história de submissão.  

 
Considerações 
 
 Percebemos que o protagonista ao estar de diante da inocência de Degaldina é desafiado 

ao amor. Para isso ele rememora seus amores pagos e possessivos. Outro ponto interessante é que 

o “sábio triste” vive um paradoxo que só o amor é capaz de promover. Após procurar por um 

espaço próprio para experiências momentâneas e solitárias de prazer, ele encontra-se com o amor 

que o sexo não foi capaz de lhe dar durante nove décadas, das quais, muitas tiveram amores pagos 

em abundância; o dinheiro sempre lhe rendeu experiências dignas de solidão a dois.  
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O TREM DA HISTÓRIA ANTIGA NOS TRILHOS DA LITERATURA BÍBLICA 
 

Izabel Lorene Borges de Oliveira1 
 

Atuando há mais de uma década no ensino médio, especialmente nas turmas de 

primeiro ano e sempre em busca de metodologias que promovam um melhor aprendizado, 

vemos na literatura um referencial didático, um instrumento rico em complexidade. Um dos 

conteúdos, programático trabalhados, são referentes as civilizações orientais, identifico 

quanto a estes, as dificuldades dos discentes em compreender conceitos como teocracia ou 

monoteísmo dentro do contexto histórico. Como o texto bíblico traz inúmeras referências 

aos povos da antiguidade oriental, destacamos neste, enquanto narrativas, a possibilidade de 

dinamizar a aprendizagem deste conteúdo e aproximar o aluno da realidade histórica 

estudada em sala de aula.  

A problematização da utilização de textos bíblicos (Antigo Testamento) para ampliar 

a compreensão dos conceitos relacionados às experiências históricas dos povos da 

antiguidade, traz algumas questões iniciais no campo da construção do conhecimento: uso 

dos conceitos, aprendizagem significativa, análise do discurso, o texto literário como 

documento histórico. Todas estas questões são pertinentes, e   verificadas em tempo 

oportuno do estudo. Por hora e antes de qualquer ponto é preciso definir em que terreno 

estamos pisando, da história ou da literatura? Das duas disciplinas. Mas em que perspectiva: 

multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar?  

Esta questão é crucial, porque definindo a perspectiva, evidencia-se suporte teórico e 

metodológico a ser seguido na caminhada. 

 Cada conceito apresenta características específicas na relação entre as disciplinas. A 

partir destas características, busca-se eliminar, definir e relacionar qual realmente pode 

auxiliar na execução e produção do conhecimento, partindo da problematização inicial. 

A multidisciplinaridade envolve mais de uma disciplina, cada disciplina mantém sua 

metodologia e teoria, sem modificação. Não existe integração dos resultados obtidos e não 

explora a articulação entre as disciplinas.  A exemplo, um projeto que tem uma temática em 

comum: Sexualidade. Cada disciplina irá abordar o tema do seu campo de visão: História da 

sexualidade, sociologia com problemas sociais (aborto, homofobia) Biologia com 

Constituição biológica da sexualidade e doenças. 

																																																													
1 Professora de história do Ensino Médio, rede estadual. Mestranda em Ciências da Educação pela 
Faculdade Integrada de Várzea Grande- MT 
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A Interdisciplinaridade adota uma visão teórico-metodológicos comum para as 

disciplinas, apresenta uma integração dos resultados obtidos, busca solução dos problemas 

através da articulação das disciplinas e os interesses próprios são preservados. 

Enquanto a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade mantêm sua finalidade na 

pesquisa disciplinar, a transdisciplinaridade rompe com a fronteira entre as disciplinas, 

promovendo um nível de integração além da interdisciplinar. Seu objetivo é buscar a unidade 

do conhecimento e nenhum saber é mais importante que o outro. Nicolescu (1999) afirma 

que a transdisciplinaridade se interessa por vários níveis de realidade ao mesmo tempo, sendo 

que pesquisas disciplinares não excluem a transdisciplinares, na verdade estas são 

complementares e não contrárias. “A constituição de um objeto simultaneamente 

interdisciplinar, polidisciplinar e transdisciplinar permite criar a troca, a cooperação e a 

policompetência”. (MORIN, 2007:45). 

A transdisciplinaridade possui três pilares metodológicos de pesquisa. A saber; os 

níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade. (NICOLESCU,1999). 

É importante compreender estes pressupostos metodológicos e como se relacionam 

com a literatura. Na visão transdisciplinar não existe limite para o conhecimento, este é uma 

confluência de diversos níveis de realidade, que devem estar conectados e ao mesmo tempo 

controlados, ou seja, um nível de realidade não se sobrepõe ao outro. Segundo Ferreira 

(2007), a literatura é o elo entre estes níveis de realidade, uma vez que ela permite, dentro de 

um currículo escolar, que um nível de realidade transite para o outro sem perder suas 

implicações. Vale ressaltar, que não se trata de literatura enquanto disciplina ou matéria do 

currículo escolar, mas de literatura enquanto texto e criação humana. Ferreira argumenta e 

exemplifica da seguinte forma: (FERREIRA, 2007:110) 
 
O texto literário possui especificidades que o tornam capaz de aceitar as leis que 
regem um nível mais denso; no entanto, não se converte a esse nível de realidade, 
porque sua natureza é da ordem do imaginário. Se a matemática é discutida, 
através do texto literário, a matemática não perde sua antologia, mas é atravessada 
por uma natureza de saber que a conduz para um grau de possibilidade maior. 

 
Quanto à lógica do terceiro incluído, esta é uma contraposição à lógica do terceiro 

excluído, que é o terceiro princípio do axioma da Física Moderna. O primeiro princípio é o 

da identidade que determina que todo ser é igual a si próprio (A= A). O segundo é o da não 

contradição, que determina que uma coisa não pode ser outra coisa (se X for verdadeiro X 

não pode ser falso). E por fim o Terceiro excluído, que determina que uma proposição ou é 

verdadeira ou é falsa, não havendo terceira possibilidade ou meio termo. Uma coisa não pode 

ser outra coisa no mesmo tempo e no mesmo espaço. Dentro da lógica do terceiro incluído, 

o conflito dos apostos gera uma unidade que inclui, vai além da soma dos dois termos. Esta 
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é uma lógica de complexidade, enriquecida com a possibilidade de trilhar por diferentes 

campos do conhecimento. Vejamos exemplo proposto pelo autor: (NICOLESCU, 1999:24). 
 

A lógica do terceiro incluído não abole a lógica do terceiro excluído: ela apenas 
limita sua área de validade. A lógica do terceiro excluído é certamente validada 
por situações relativamente simples, como, por exemplo, a circulação de veículos 
numa estrada: ninguém pensa em introduzir, numa estrada, um terceiro sentido 
em relação ao sentido permitido e ao proibido. Por outro lado, a lógica do terceiro 
excluído é nociva nos casos complexos, como, por exemplo, o campo social ou 
político. Ela age, nestes casos, como uma verdadeira lógica de exclusão: bem ou 
mal, direita ou esquerda, mulheres ou homens, ricos ou pobres, brancos ou 
negros. Seria revelador fazer uma análise da xenofobia, do racismo, do anti-
semitismo ou do nacionalismo à luz da lógica do terceiro excluído.  

 
No texto literário é perfeitamente aceitável a lógica do terceiro incluído, uma vez que 

o objetivo e o subjetivo dialogam e formam em alguns casos uma só coisa ao mesmo tempo 

e no mesmo espaço. Morin afirma; “é preciso que adquiram um lugar extremamente 

importante porque a poesia e literatura não são luxo ou ornamentos estéticos, são escolas de 

vida, escolas de complexidade”. (MORIN, 2007:36) 

Esta complexidade não pode ser explicada na lógica do terceiro excluído. A utilização 

do texto literário na sala de aula promove o diálogo entre os diversos saberes, quando o leitor 

está conectado no mesmo tempo e espaço com diversas realidades. 

Último pilar da metodologia transdisciplinar, a complexidade se refere aos 

antagonismos, às imprecisões, incertezas, variações, pluralidade e diversidades presentes no 

mundo e que necessitam serem conectados, religados aos inúmeros saberes para que façam 

algum sentido para os sujeitos inseridos neste mundo. No plano da educação a complexidade 

entendida desta forma enfrenta um grande desafio. (MORIN, 2007:74). 
 
O problema crucial no nosso tempo é o da necessidade de um pensamento apto 
a enfrentar o desafio da complexidade do real, isto é, de perceber ligações, 
interações e implicações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades 
que são simultaneamente, solidárias e conflituosas. 

 
A literatura em sua essência é rica em complexidade, porque ela retrata em sua 

linguagem a própria vida; desejos, vícios, virtudes, desilusões, inquietações, leituras de mundo 

recheadas de contextos históricos, filosóficos e religiosos. 

Ao se deparar com um texto literário, o leitor se coloca em um universo à parte, como 

um viajante no tempo. Quando mergulha na vida dos personagens, neste exercício e fim de 

compreender com ele e através do enredo, é preciso lançar mão de conhecimentos 

adquiridos, memórias e experiências, buscar novos conhecimentos e estabelecer relações 

com o que já possui; para que a produção de um novo conhecimento se efetive. 
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Então, em que perspectiva podemos avançar na elaboração da pesquisa, utilizando a 

literatura bíblica, especificamente trechos do antigo testamento? 

Diante de tudo que foi exposto acima, trata-se de uma pesquisa transdisciplinar, uma 

vez que a metodologia proposta por ela, dá a direção de como compreender o texto literário 

e o conhecimento histórico sem que uma disciplina anule a outra, ou que seja usada somente 

como estratégia. Além do objetivo proposto na pesquisa, que é ampliar o significado dos 

conceitos pertinentes ao mundo antigo, como por exemplo: teocrático, monoteísmo, 

talassocracia, politeísmo, revolução neolítica, a utilização da literatura numa visão 

transdisciplinar, é uma porta aberta para discussões de diversas disciplinas. 

Vejamos um exercício proposto no livro didático com o texto de Genesis, capítulo 3 

versículos 17;19, e 23.   (MIRANDA, CAMPOS. 2000:37) 
 
A EXPULSÃO DO PARAÍSO 
 
E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore 
de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti; 
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 
Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo. 
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela 
foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás. 
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que 
fora tomado 
 
- Que relação o texto estabelece entre a metáfora da expulsão do paraíso e a 
revolução neolítica?  

 
Este exercício traz um texto conhecido por muitos, no Brasil, país oficialmente de 

maioria cristã. Nesta atividade didática o texto está como metáfora e inúmeras questões serão 

suscitadas. É pertinente entender o que é um mito, uma metáfora, recorrer a outros mitos 

sobre a criação, analisar a visão da biologia com a teoria do evolucionismo. Importa 

considerar também que o entendimento do texto passa por uma questão de fé e esta visão 

não pode ser desprezada. E principalmente como se deu a revolução neolítica e suas 

implicações para humanidade. 

Ampliando a discussão, analisemos mais alguns versículos de Genesis 3:8-24.  
 
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e 
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores 
do jardim. 
E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? 
E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-
me. 
E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te 
ordenei que não comesses? 
Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, 
e comi. 
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E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente 
me enganou, e eu comi. 
Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais 
que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, 
e pó comerás todos os dias da tua vida. 
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta 
te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 
E à mulher disse: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 
E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore 
de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti; 
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 
Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo. 
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela 
foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás. 
E chamou Adão o nome de sua mulher Eva; porquanto era a mãe de todos os 
viventes. 
E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. 
Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem 
e o mal; ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, 
e coma e viva eternamente, 
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que 
fora tomado. 
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, 
e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore 
da vida. 

 
Nesta narrativa, evidencia-se, as diferenças de papéis ou castigos bem definidos para o 

homem e para mulher, a ele coube comer do suor do seu rosto, será o provedor, e a mulher 

o sofrimento durante a gravidez, as dores de parto e que o seu desejo seja para o seu marido, 

portanto cuidará dos filhos, servirá ao seu marido e o seu desejo sexual pertence a ele. 

Recorrendo ao original, a palavra traduzida por Adão é adama e significa humanidade. Em 

quais áreas do conhecimento se inserem estas discussões? Sociologia? Antropologia? 

Teologia? Etnografia? 

 Todos estes questionamentos precisam ser pensados dentro do contexto histórico 

para fazer algum sentindo para o discente compreender como estas primeiras civilizações 

viviam e o que legaram para a humanidade.  

Vejamos mais exemplos, com a temática da Teocracia, o primeiro é em um diálogo 

entre Deus e Moisés em êxodo capítulo 6 versículos 30 e segue no capítulo 7 versículos 1 e 

2. 
 

Respondeu Moisés na presença de Iahweh: “eu não sei falar com facilidade; como, 
pois, me ouvirá Faraó? 
Iahweh disse a Moisés: “Eis que te fiz como um deus, para o Faraó, e Arão, teu 
irmão, será o teu profeta. Falará tudo que eu ordenar; e Arão, teu irmão, falará a 
Faraó, para que deixe partir da sua terra os israelitas”2 
 

																																																													
2 A versão utilizada neste capítulo é da Bíblia de Jerusalém por esta mais fidedigna ao original.  
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O segundo exemplo esta em êxodo 20.18:22. 
 
E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte 
fumegando; e o povo, vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. 
E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos: e não fale Deus conosco, para 
que não morramos. 
E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu 
temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 
E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde 
Deus estava. 
Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto 
que, dos céus, eu falei convosco. 

 
No primeiro exemplo podemos interpretar que para falar com o Faraó, que era o Deus 

encarnado na cultura Egípcia, só alguém que fosse igual. Fica evidente, outro conceito que é 

o de hierarquia, levando a discussão para além do conceito inicial, ampliando o aprendizado. 

Vale salientar que está é uma discussão possível, não é a única. 

O segundo traz um relato de alguém que se coloca como intermediário entre Deus e 

o povo no contexto em que esta prática é perfeitamente aceitável, pois estamos falando de 

estados teocráticos. Na análise deste texto fica clara a condição e importância do sacerdote 

nesta sociedade, que comparado a outras experiências históricas, podem despertar no 

discente, questionamentos sobre a posição do sujeito no processo político desde antiguidade 

oriental.  

O ponto de partida é um texto literário, e o aprendizado será enriquecido por tudo 

quanto este permitir sem perder de vista o objetivo, que quando alcançado ficará claro que 

foi além, como afirma Coelho (2000, apud FERREIRA, 2007:125) 
 
A Literatura é um autêntico e complexo exercício de vida, que se realiza com e na 
linguagem-esta complexa forma pela qual o pensar se exterioriza e entra em 
comunicação com outros pensares. Espaço de convergência do mundo exterior 
como o mundo interior, a Literatura vem sendo apontada como uma das 
disciplinas mais adequadas (a outra é a História) para servir de eixo ou tema 
transversal para a interligação de diferentes unidades de ensino. 
 

Considerando os exemplos citados acima, como amostra, de antemão podemos inferir 

que por si só os textos bíblicos trazem uma gama de discussões ou possibilidades das mesmas 

dentro de alto nível de complexidade, uma vez que os temas exigem um diálogo constante 

com diversas áreas do conhecimento. Este aspecto exige do professor mediador que se 

propõe a utilizá-los, conhecimentos prévios e específicos no sentido de aproveitar os 

questionamentos e ideias dos discentes para a construção do seu aprendizado. 

Na verdade, qualquer atividade, projeto escolar ou pesquisa que siga os caminhos da 

transdisciplinaridade terá este desafio. A mudança de mentalidade deverá começar nos 

espaços de formação de professor, para se tornar uma realidade no cotidiano escolar. 
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Apesar do problema proposto na pesquisa estar ligado à aprendizagem de conceitos, 

não se pode negar, que em se tratando de uma pesquisa transdisciplinar, muitas questões 

virão à tona, e desconsiderar ou ignorar as possíveis temáticas, em paralelo poderá promover 

um afastamento do objetivo. No entanto, isso será verificado no decorrer do processo de 

pesquisa. Por hora só podemos dizer: que comece a viagem no trem da história, nos trilhos 

da literatura bíblica pelos caminhos da transdisciplinaridade. 
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RELIGIOSIDADE E FÉ NAS COMPOSIÇÕES DE EDSON GOMES: MARCAS 
DISCURSIVAS 

 
Geórgia de Castro Machado Ferreira Santos1 

 
 

“Eu estou na luz do Senhor/ e com a luz do Senhor a 
gente vence/ Babilônia está caindo/ [..]/ teu poder não 
vale nada/diante da minha espada/ pois o Deus de 
Abraão/ sempre esteve e sempre estará comigo [...]”. 
(Luz do Senhor, Resgate Fatal, 1995)  
 

Introdução  
 

O presente artigo consiste em um breve estudo à luz da teoria da Análise de Discurso 

(AD) de orientação pecheutiana, retomada por Orlandi (2015), e objetiva discorrer sobre a 

noção discursiva de religião nas letras das canções de reggae do cantor /compositor baiano 

Edson Gomes, comparado ao movimento rastafári. Para tanto, selecionou-se algumas das 

suas composições cuja recorrência as temáticas bíblicas são notórias e, por certo, capazes de 

evidenciar até que ponto o cantor reinventou o reggae em solo baiano e que elementos das 

crenças rastafári permaneceram em suas canções.   

Edson Gomes, cantor e compositor do corpus selecionado para análise, nasceu em 03 

de julho de 1955, na cidade de Cachoeira localizada na Bahia. Para quem aspirava ser jogador 

de futebol, aos 16 anos o elo com a música tornou-se mais forte. Filho do casal Pedro 

Nolasco Gomes e Maria de Lourdes Silva, sendo o segundo dos oito filhos do casal, conviveu 

com uma dura realidade social marcada pela relação conflituosa com a figura paterna que se 

opunha a sua carreira artística (REINA, 2014). O patriarca da família Gomes enxergava no 

trabalho formal e de carteira assinada à única forma de edificar o homem. 

Conhecido como Tim Maia do Recôncavo, a sua trajetória musical até gravar o seu 

primeiro disco em 1988, foi marcada por uma série de revezes, a exemplo da evasão escolar, 

objeção paterna, tentativas frustradas de alavancar sua carreira em outros Estados (REINA, 

2014), prêmios em festivais e a própria mudança do seu estilo musical, quando adota a tônica 

do reggae como veículo para suas composições. Devido às dificuldades financeiras, 

abandonou os estudos e empregou-se nas obras de construção civil, sem deixar esmorecer a 

sua produção musical, composta por versos simples, mas facilmente compreendidas nas 

sociedades onde a oralidade prevalece.  

																																																													
1Mestranda do Curso de Pós Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade do Estado da Bahia – 
Uneb. Licenciada em Pedagogia – Educação Básica pela UNEB e Administração de empresas pela FAVIC.  
E-mail: georgia.castro@yahoo.com.br 
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A escolha do “reggaeman” baiano, Edson Gomes, não se deu à toa. Ele se tornou um 

ícone pela cadência característica de seu ritmo e o seu discurso, que em muito de assemelha 

com os elementos encontrados no ideário rastafári.  A sua poética passada por meio de um 

discurso filosófico contra status quo é marcado pela exposição das dificuldades enfrentadas 

pelos afro-baianos como o racismo, a violência e a desigualdade social. Atrelado a isto, a 

musicalidade do artista apresenta um trinômio – etnia, política e religião – recorrentes em 

suas composições, que ligados à estética constituem as matrizes discursivas e imagéticas do 

reggae. 

 
A perspectiva pecheutiana de Análise do Discurso  
 

A AD, embasamento teórico-metodológico que guiará a análise das letras de Edson 

Gomes, estuda o discurso, compreendido como a língua em movimento, caracterizado em 

sua materialidade histórica e social e na capacidade de produzir sentido. Trabalhando na 

confluência de três correntes teóricas - a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, funciona 

no entremeio dessas, fazendo uso de suas contradições pois  
 
[...] interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 
Materialismo Histórico perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise 
pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 
materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvido por ele. 
(ORLANDI, 2015:18) 
 

Dessa forma, a AD não apenas preocupa-se com a palavra, trata do discurso 

entendido como “[...] palavra em movimento, prática da linguagem: com o estudo do 

discurso observar-se o homem falando” (ORLANDI, 2015:13) uma vez que, atenta-se ao 

espaço e o contexto social em que ocorre e os efeitos de sentido que produz. Relaciona a 

linguagem a sua exterioridade, pois conforme ensina Orlandi (2015:15), “[...] o discurso é o 

lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como 

a língua produz sentidos por/para os sujeitos”. 

Ao se considerar o texto como materialidade discursiva, se busca entender como os 

discursos que circulam na sociedade propagam ideologias, instaurando e cristalizando certas 

representações. “[...] assujeitado a língua e interpelado pela ideologia para se constituir [...]” 

(HEINE, 2015:12), o sujeito se insere numa formação discursiva e realiza um gesto de 

intepretação, que “[...] está subordinado à formação ideológica a que se filia a formação 

discursiva tomada pelo formulador no exercício da função-autor para se subjetivar” 

(SANTANA NETO, 2015:04), regulando assim, o que pode e deve ser dito em uma 

determinada situação de comunicação.  
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Sendo atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, esse sujeito histórico, social e 

descentrado (ORLANDI, 2015) não é fonte nem tampouco a origem dos processos 

discursivos. Essa ilusão é determinada pela formação discursiva na qual se inscrevem assim 

como pelos dois tipos de esquecimento que o afetam: o ideológico (o sujeito tem a ilusão de 

ser a origem do seu dizer) e o enunciativo (acredita que aquilo que se diz não pode ser dito 

de outra forma). Entretanto, esses esquecimentos são considerados estruturantes por que 

constituem os sujeitos e os sentidos, bem como tais  
 
[...] ilusões não são “defeitos”, são uma necessidade para que a linguagem 
funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os sujeitos “esquecem” que já 
foi dito - e este não é um esquecimento voluntário – para, ao se identificarem com 
o que dizem, se constituírem em sujeitos. (ORLANDI, 2015:34) 
 

O interdiscurso deriva dessas ilusões entendidas como “[...] silenciamento necessário, 

inconsciente, constitutivo para que a posição-sujeito seja estabelecida, daí resulta o 

movimento da identidade e movimento dos sentidos.” (SANTANA NETO, 2015:05). O 

gesto de interpretação é determinado pelo interdiscurso ou memória discursiva, definido 

como “[...] todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 

dizemos [...]” (ORLANDI, 2015:31). A memória integra o discurso e a maneira como se 

materializa induz as condições de sua produção. 

Essa associação entre palavras e os sentidos ativados pela memória, define o 

interdiscurso, como algo que surge de um lugar independente, por isso fala antes; ou seja, 

algo que foi dito e que causa efeito no que está sendo dito. Desse modo, o interdiscurso ou 

memória discursiva é imprescindível para que os discursos façam sentido socialmente.  

Pensar o discurso é refletir sobre a produção de sentidos considerando o sujeito e a 

história, como um dos elementos essenciais. Com a explanação de alguns conceitos da AD, 

apresenta-se agora um tópico discorrendo sobre o movimento rastafári e o reggae para em 

seguida, o corpus que se pretende analisar nos limites desse artigo.  

 
Rastafarianismo e reggae: produções da diáspora afro-caribenha 
 

Urdido nas favelas de Kingston, capital jamaicana, o rastafarianismo2 pode ser 

entendido como um movimento cultural híbrido, contestatório e social. Suas raízes possuem 

origens milenares, especificamente nas práticas oriundas do continente africano mescladas 

com elementos religiosos protestantes e afro-caribenhos.  

Dessa forma, o movimento rastafári configura-se em 

																																																													
2Rastafarismo ou rastafarianismo. Nas referências consultadas foram encontradas as duas formas escritas.	
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[...] um amplo conjunto de práticas e idéias que começaram a se esboçarem 
movimentos político-religiosos e, sobretudo, étnicos na Jamaica desde o século 
XIX. [...] relacionados com a luta contra a opressão da estrutura escravista 
britânica, tinham vínculos com associações religiosas, organizações e igrejas do 
sul dos Estados Unidos e do Caribe que, a partir de uma interpretação étnica da 
Bíblia, começaram a fazer junto aos negros jamaicanos pregações nas quais o 
"paraíso" e a Terra Prometida se localizavam na Etiópia/África. [...] (CUNHA, 
1993:122). 
 

A coroação de Haillé Selassiê (cujo primeiro nome era Ras Tafari), na Etiópia, fez com 

que os afro-jamaicanos enxergassem nesse episódio o cumprimento da profecia ora atribuída 

a Marcus Garvey3 (a coroação de um rei africano como símbolo de libertação), intitulando-se 

rastafáris. Surgia, então, um movimento, um profeta e um símbolo de luta: o rastafarismo, 

Marcus Garvey e Sellassiê, respectivamente. 

Segundo Rabelo (2006), o movimento rastafári surgiu na Jamaica em 1933, momento 

histórico marcado pelo aumento da pobreza, formação de favelas, luta pela independência, 

o que instaurava um clima de tensão social naquele país. Caracterizando um determinado 

grupo, o movimento rastafári formalizou-se a partir da fusão de práticas culturais de ex-

escravos africanos, que por meio de uma interpretação étnica e individualizada da versão 

bíblica trazida do Panamá (Holy Pibe) e das ideias do panafricanista de Marcus Garvey, 

conduzira os afro-jamaicanos a adoração incondicional a Jeovah (abreviado origina a palavra 

Jah) identificado na figura de Haillé Selassiê. Além disso, a Etiópia passou a ser vislumbrada 

como o paraíso e a crença no repatriamento, como alternativa necessária à liberdade e a 

redenção dos povos espalhados na diáspora, tornou-se uma marca desse movimento. 

Nesse sentido, o movimento rastafári representa um intercruzamento das ideias 

etiopianistas4, panafricanistas e garveyísta com influências hindus e revivalistas (RABELO, 

2006). Trata-se de um sistema simbólico e por esta razão, pode ser interpretado como uma 

																																																													
3Marcus Mosiah Garvey (1887-1940) nasceu na Jamaica, no distrito de Saint Ann’s Bay. Visionário e 
excelente orador, político e empresário, tornou-se ativista negro. Criou a Universal Negro Improvement-
UNIA. Almejou constituir os Estados Unidos da África, advogando o retorno a África para os africanos e 
seus descendentes. Por esta razão, organizou a Black Star Lines, uma companhia de navegação. Herói 
nacional jamaicano se opunha a política de Sellassiê, o que ocasionou o afastamento de muitos dos seus 
seguidores. Interessante mencionar, que Garvey não dominava nenhuma língua africana nem tampouco pôs 
os pés naquele continente. Mas, o seu pensamento e ideário eram tão fortes que conseguiu popularizar a 
ideia de que o continente africano era a origem e o lar dos povos espalhados em diáspora, civilização 
grandiosa e que voltaria a sê-lo novamente. Deriva dessas concepções as ideias garveístas, ou seja, o 
pensamento pan-africanista de Marcus Garvey. (PAIM, 2014) 
4 Essa corrente de pensamento se originou entre os escravos e ex-escravos dos EUA, que eram educados 
pelos seus senhores e expostos à leitura da Bíblia, que fazia várias referências aos etíopes. A partir dessa 
identificação, surgiu uma ideologia de resistência. Essa ideologia, assim definida por Rabelo (2006), 
consistia na valorização das raízes africanas, e cuja “identificação racial servia para contradizer a pretensa 
superioridade racial sobre os escravos, uma vez que a Etiópia era um país africano que possuía várias 
referências na Bíblia, como por exemplo, o salmo 68, versículo 31: “Príncipes vem do Egito: a Etiópia corre 
a estender mãos cheias para Deus.”” (RABELO, 2006, p.117). A sua base teórica é a Bíblia e o livro 
litúrgico Kebra Negast. 
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identidade diaspórica afro-caribenha dotada de tradições imagéticas (indumentária, regras 

alimentares e o uso dos dredlocks5 ) e discursivas, de caráter híbrido e rizomático. 

Quanto a sua relação com o reggae, é atribuida aos rastas jamaicanos a criação deste 

gênero musical, embora não exista nenhuma comprovação para esta afirmação (RABELO, 

2006), uma vez que ele é tido como uma música profana do dia a dia, pois a verdadeira música 

rastafári é o nyabhingi. Contudo, o reggae pode ser entendido 
 
[...] como conseqüência de toda uma evolução rítmica e musical, desde as 
tradições negro-africanas, passando pelo mento, pelo rock-steady, rhythm and 
blues, além das influências marcantes do rastafarianismo. Desde o seu início, o 
reggae foi considerado música dos becos, porque reflete nas suas letras, os anseios 
das populações de baixa renda. (SILVA, 1995: 51) 
 

O reggae possui um poder elevado de comunicação, marcado pela sua base rítmica e 

pela mistura de variados temas, ora de paz e amor, ora de pedidos de justiça e igualdade. Por 

isso, Mota (2012:46) vai afirmar que “[...] o reggae é uma contracultura musical (re)produzida 

no Atlântico Negro, portanto, um gênero musical transnacional”. Com a disseminação desse 

novo ritmo na Jamaica, surgiram cantores como JacobMiller, Peter Tosh e um dos principais 

divulgadores desse estilo musical e da filosofia que o define, o cantor Bob Marley. Este último 

tornou-se o maior ícone da aspiração rastafári, sendo responsável pela internacionalização 

do reggae, e por vezes, confundido com o próprio ritmo. Produziu uma musicalidade 

engajada disseminando as ideias do rastafarismo e denunciando as desigualdades sociais; 

valendo-se para tanto de estratégias, que mais tarde seriam adotadas pelo próprio Edson 

Gomes. 

Ainda sobre a importância desse gênero transnacional, Mota (2012:55) acrescenta que  
 
[...] a musica reggae foi o estilo que deu além de divisas para a Jamaica e alguns 
dos seus artistas, o primeiro astro pop do terceiro mundo e uma nova referência 
étnico-identitária que alteraria profundamente as politicas culturais negras em 
todo o Atlântico Negro. Este fato está associado à centralidade simbólica que a 
Jamaica passa a assumir entre os artistas e outros intelectuais orgânicos em outros 
países como o Brasil.  
 

O rastafarismo e o reggae não passaram despercebidos na Bahia. As ideias do 

movimento aportaram em Salvador e no Recôncavo, sendo apropriadas e traduzidas 

culturalmente pelos afro-baianos. Sua influência na cidade foi, e ainda é, tão significativa, que 

possibilitou duas experimentações: a Legião Rastafári, tentativa de reviver o ideário e 

tradições rastas e a música, o principal elo, contribuindo como elemento de referência para 

formação da negritude baiana (GUERREIRO, 2000). Isso significa que no contexto baiano 

																																																													
5Gomos estilizados nos cabelos.	
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prevaleceu à musicalidade e a estética, ou seja, o ideário rastafári não assumiu uma conotação 

religiosa, como aconteceu na Jamaica.  

Quanto aos bairros populares e periféricos, o reggae se sedimentou de forma 

expressiva. Os blocos afros como Muzenza do Reggae, Ilê Aiyê e Olodum adotaram suas 

batidas rítmicas, embora com algumas adaptações locais, evidenciando-se o caráter 

imprescindível da cultura reggae na criação desses blocos, assim como, no estabelecimento 

de uma estética de negritude com “o uso do cabelo como forte representação étnico-

identitária.” (MOTA, 2012:52).  

Percebe-se, portanto, que o movimento rastafári encontra adeptos em Salvador. 

Todavia, a “[...] absorção da cultura jamaicana se dá pela via da música reggae, que passa a 

ocupar um lugar de destaque no gosto musical de grupos negros” (GUERREIRO, 2000:95), 

haja vista, essas canções trazerem em suas letras não apenas poemas de amor, mas também, 

um discurso de autoafirmação com uma vertente altamente combativa contra a opressão 

racial e social, conquistando uma parte da juventude baiana, que com este discurso veio a se 

identificar.  

Essas ideias quando aportaram em nossa cidade e adjacências não foram repetidas tal 

e qual eram, sofreram deslizamentos (INDURSKY, 20[?]) que produziram ressignificações. 

Por esta razão, Guerreiro (2000 apud MOTA, 2012:58) vai ressaltar que “[...] em tempos onde 

a disputa contra o silêncio (racializado) foi demarcada pela polifonia de cantos e toques 

autoidentificados com a ideia de negritude, é prudente analisar com suspeição a trama alegre 

de seus tambores”, ou seja, sua memória discursiva, o contexto sócio histórico e os efeitos 

de sentido.  

E foi justamente por meio dessa aproximação e tomada de consciência que surgiu, 

no Recôncavo baiano, cantores de reggae, cujo maior expoente é Edson Gomes, que 

passaram a adotar os dreadlocks, a usar roupas e adereços que nos remetem àquele país e a 

cantar o Reggae Resistência. Expressão utilizada em Cachoeira para definir uma produção 

musical mais próxima ao reggae roots e, portanto clássico, comparado a sonoridade herdada da 

Jamaica, valorizando a palavra do negro oprimido, narrando protesto e lamento (FALCÓN, 

2009; MOTA, 2012).  

A aproximação de Edson Gomes com a música reggae ocorreu nos anos 1980, depois 

da internacionalização do reggae atrelado à figura mística de Bob Marley, especificamente 

quando foi apresentado as músicas que constituíram os álbuns Rastaman Vibration e Survival.  

É válido ressaltar, que antes desse período, o cantor/compositor baiano não era reggaeman. 
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Do mesmo modo, independente da barreira linguística, pois não compreendia as mensagens 

veiculadas nas composições jamaicanas, se identificou com o ritmo e a estética rastafári.  

Pouco conhecia da obra de Marley quando assistiu a reportagem que anunciava sua 

morte (REINA, 2014). Nesse processo de adaptação ao reggae, Edson Gomes figurou como 

um dos principais articuladores deste gênero e o  
 
[...] pioneiro em assumir o ritmo como único veículo para suas canções e retratou 
e boa parte da sua obra musical a conscientização de raça negra no Brasil. Mas 
para consolidar sua carreira superou a objecção cotidiana do pai. Escolheu o 
protesto social e as denúncias raciais como conteúdo de suas poesias, e acreditou 
no sonho de se tornar um nome respeitado na MPB. (REINA, 2014:110-111) 
 

Em 1988, grava seu primeiro álbum – Reggae Resistência, pela EMI ODEON, 

regravando nesse novo gênero musical, as canções como “Malandrinha” e “Samarina”, esta 

última seu maior sucesso veiculado na grande mídia. Atrelado a isto, os anos de 1988, ano 

marcado pelas comemorações alusivas a abolição da escravatura do Brasil e pela intensa 

atuação dos militantes negros, que insurgiam e reivindicavam a necessidade de 

reconhecimento da importância dos seus antepassados na construção do país. Solicitavam a 

adoção de medidas de reparação para amortizar uma dívida histórica e a construção de uma 

historiografia que narrasse tais produções/contribuições.  

É notório que o reggae representa/representou para a maioria dos afro-baianos, a 

principal fonte de informação das crenças rastafáris (CUNHA, 1993), mesmo que nem 

sempre fossem devidamente tematizadas nas canções. Isso por que, as letras das canções em 

reggae eram veiculadas em língua inglesa e marcadas por expressões em patois6 (dialeto 

jamaicano). Passando a compreendê-las por meio de interpretações outras. Sendo assim, o 

conteúdo de suas canções em muito se assemelha com tais ideias, pois parafraseando Freda 

Indursky, os saberes que circulavam nas práticas discursivas foram apropriados e 

“discursivizados” em diferentes discursos.  

 
“Minha fonte da vida, Jesus é!”: fé e ressignificação religiosa  
 

Falar sobre religião ou a noção discursiva de religião nas letras de reggae, implica 

correr alguns riscos (MOTA, 2012), uma vez que, os estudos caminham para retratar a 

participação dos negros no universo do pentecostalismo. De forma muito peculiar, os artistas 

de maior projeção fonográfica na música reggae no estado da Bahia, tem alguma ligação com 

o campo pentecostal (MOTA, 2012; FALCÓN, 2009).  

																																																													
6 Também chamado de crioulo jamaicano. 
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Todavia, conforme visto no tópico anterior, a trajetória desse gênero musical esteve 

associada ao movimento ao rastafári, ao seu território de origem, a Jamaica. As referências 

bíblicas, expressas nessa musicalidade negra, não somente conectavam a história africana a 

Deus e referenciava as glórias da Etiópia, mas justificavam a manutenção das tranças e da 

barba, a alimentação naturalista e o próprio uso da ganja7. As passagens bíblicas foram “[...] 

reinterpretadas ou readaptadas às perspectivas críticas dos Rastafáris, sendo essa 

interpretação uma parte da própria história Rasta, o que configura um processo criativo de 

asserção de sua identidade e subjetividade.” (CAETANO, 2005:21). 

A Bíblia, para a maioria dos rastafáris jamaicanos, se constitui como principal fonte 

de argumentação, interpretada sob a perspectiva do homem negro (CAETANO, 2005). 

Junto com o KebraNegast8, compõem as fontes textuais que dão conotação religiosa ao 

movimento rastafári, ao inscrever o povo africano em contextos simbólicos onde a 

perspectiva eurocêntrica é privilegiada, imprimindo novos códigos de resistência. 

Essas readaptações trouxeram uma gama de versões (CUNHA, 1993) que foram 

materializadas no discurso. Observando algumas letras do cantor/compositor Edson Gomes 

vislumbram-se aspectos importantes que confirmam a proximidade com uma formação 

discursiva pentecostal, confirmadas pela recorrência de temas religiosos em suas 

composições. Um exemplo seria a letra da canção Louvor a Jah (Recôncavo, 1990), na qual 

o cantor baiano traz  
 
[...] Louvor a Jah/ forever Jah/[...] Vou agradecer a Deus, por Ele ter me 
protegido/ por ter me dado seu abrigo/ quando eu estava ferido/ [...] somente o 
povo não compreendeu/ ouviu a palavra e não entendeu.../ nada, nada, nada/ ou 
não deu ouvido a voz de Deus.”  
 

Na verdade, Jah é abreviação da palavra Jeovah, identificado na figura de Selassiê. 

Todavia, a religiosidade dos rastas ou regueiros baianos se formou através de um elo entre 

os músicos da Banda Cão de Raça e Remanescentes (FALCÓN, 2012), podendo ser 

concebido como uma comunidade rasta evangélica. Usavam e ainda usam, os dreadlocks (com 

exceção de Edson Gomes, que já não os tem mais) e adereços que nos remetem aquele país 

e a sua musicalidade, mas comungam do Velho e Novo Testamento com tendências ao 

pentecostalismo, sem nominação.  

Jah revela-se como sinônimo de Deus, e na maioria das vezes, as duas palavras são 

utilizadas na mesma letra e com o mesmo sentido. Difere da concepção dos afro-rastas 

																																																													
7 Sinônimo de maconha. Aspecto que não integra o escopo desse trabalho. 
8 Segundo Caetano (2005:19), o livro Kebra Negast é “um amálgama de interpretação etíope de textos 
bíblicos, mitos africanos, tradições e fragmentos da tradição oral Rastafári Jamaicana. [...] os etíopes os 
verdadeiros judeus, aqueles que foram escravizados e para quem Deus dirigiu suas palavras e atenção”.  
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jamaicanos que acreditavam que Jah seria a reencarnação de Haillé Selassiê na terra, mas uma 

marca do sionismo negro. Embora não faça uma leitura etiopianista, as letras de Edson 

Gomes são ricas em símbolos logo, são híbridas e multifacetadas e nos remete a dizeres ditos 

em outro local, numa conjuntura dada: o rastafarismo. 

Agradece e clama pela proteção divina, reconhecendo Jesus Cristo (Deus) como 

Salvador. Todavia, aponta para o descaso da população perante aos ensinamentos deixados 

nas Escrituras e nas revelações bíblicas, conforme alerta na letra da canção Arca da Fuga 

(Acorde, levante e lute, 2001):  
 
Não posso perder o trem, que vai pro além, não, não/ não posso perder meu 
bem, que o trem já vem/ se você vem, vem, vem, agora/ se tem olhos veja/ se 
você vem, tenha pressa, corra/ se tem ouvidos, ouça/Não sei dia, nem sei a hora/ 
o momento ser agora/ não sei o dia, nem sei a hora/ o momento pode até ser 
agora/ Você está brincando, está distraído/ assim como era no mundo antigo/ 
Deus avisou, Noé construiu/ a arca da fuga, seu povo viveu/ Foram oito almas 
salvas/Você está bebendo, está se drogando/Assim também era no mundo 
antigo/Deus avisou, Noé construiu/A arca da fuga, desperta Brasil/Para não ser 
pego de surpresa. 
 

Edson recorreu à narrativa bíblica da Arca de Noé, alertando sobre a necessidade de 

permanecermos em vigília para não sermos pegos de surpresa. Faz associação e comparações 

com o povo do Mundo Antigo, que viviam em perversão, usando expressões como “você 

está bebendo, está se drogando/ assim também era no mundo antigo/ Deus avisou, Noé 

construiu” e que naquele momento, foram incapazes de ouvir os ensinamentos do Senhor 

transmitidos a Noé, culminando com a construção de uma arca para atingir a salvação.  

Recorre às parábolas bíblicas, atribuídas a Cristo em seus momentos de pregação 

como “se tem olhos, veja” e “se tem ouvidos, ouça”. Quanto à ideia de fuga, analisando pelo 

viés religioso, revela que as pessoas precisam se libertar das coisas terrenas que corrompem 

a alma devendo seguir os ensinamentos de Cristo, aspecto este reafirmado na letra “Fonte 

da Vida”, onde aponta Jesus Cristo como a fonte de existência sem deixar, de expor os 

problemas sociais, tão comuns na sua musicalidade. Denuncia a falta de políticas públicas 

que priorizem a educação, a saúde e a justiça que permanecem mascaradas perante as falsas 

alegrias, como o futebol e o carnaval. Eis a poética musical:  
 
Uma nação que não prioriza a educação, /Que não prioriza a saúde do povo,/ 
Não tem alegria, pode até ter,/ Alegria de carnaval, alegria de festa qualquer,/ 
Alegria de futebol, alegria, alegria, alegria, falsa alegria/ Uma nação que não 
prioriza, dizer a verdade,/ Que não prioriza viver a justiça,/ Não tem a vida, pode 
até ter/Vida de muito trabalho, vida de muito cansaço,/Vida de muita tristeza, 
oh, vida de muita pobreza/ Agora que eu estou vivendo/ Agora que eu estou 
sabendo/ De quase tudo, a respeito do mundo/Eu já achei um amor, já encontrei 
minha paz,/ A minha vida tem vida, /achei a fonte da vida / Aonde quer que eu 
vá, ali também ele está/ Aonde quer que eu esteja, ali também estará/ Agora eu 
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estou vivendo,/Agora eu estou sabendo,/Que a fonte da vida Jesus é[...]/ A 
minha fonte da vida Jesus é.  
 

A temática escatológica - anúncio de fim dos tempos, é frequente nas canções de 

Edson Gomes, a exemplo da poética musical – Apocalipse (1997), divulgada no álbum de 

mesmo nome, onde traz “[...] mundo como está perdido/ em conflitos [...] filho matando 

pai/ fome, calamidade e peste/ o mundo é do cão/ tudo me faz sentir/ tudo me leva a crê/ 

a destruição do mundo está aqui [...]”, anunciando que os problemas sociais e a guerra 

representam o sinal dos fins dos tempos, afirmando que o inferno é o aqui e agora com 

expressões como “o mundo é de cão”.  A conotação apocalíptica também aparece em 

Resgate Fatal (1995), composição que intitula um dos seus discos, onde se ouve “[...] o 

mundo tem fim, sim/ e todos seguirão/ espero que venha a ser homem natural/ por que 

agir assim/ se todos tem o mesmo fim [...]”.  

Com o Apocalipse, a ideia de pagamento, também se faz presente em suas canções, 

a exemplo da letra da composição Dívidas (DVD Ao vivo Salvador, 2005) com o seguinte 

trecho “[...] De um lugar tão distante... / virá um homem/ nas suas mãos/ a justiça e o juízo 

/ quem tem dívidas [...] / quem tem dívidas? / pra pagar [...]”; onde além de reforçar a ideia 

de um Deus que salva, aponta a certeza bíblica de que os homens de boa vontade serão os 

herdeiros dos céus e das novas terras. Ocorre o mesmo, na letra da canção – Homens Lixo 

(Acorde, levante e lute, 2001), onde canta “Mas com certeza o quadro vai mudar / Com a 

pura certeza eles vão pagar / Mas pensam que podem fugir do castigo, meu Pai / Eles 

pensam que podem conter o perigo”.  Essa certeza da salvação pelo juízo final aparece como 

um apelo constante na música do Edson Gomes, quase uma oração, também expressa em 

“[...] Oh Deus... / toque apenas, com as pontas dos teus dedos / E tudo se resolverá, tudo 

se resolverá/ o povo se acalmará, / Senhor Deus” (Ira, Apocalipse, 1997). 

 
Considerações finais 
 

As letras das canções analisadas revelam que, além de explorar as temáticas 

relacionadas ao cotidiano, as músicas de Edson Gomes contêm mensagens de cunho 

político, étnico e religioso. Esse trinômio é uma herança do movimento rastafári e do seu 

gênero musical, o reggae, posto que na Jamaica, a trajetória dessa música esteve e ainda está, 

indissociada dos caminhos percorridos pelo rastafarismo. 

Se ao afro-rastas jamaicanos traziam nas letras de reggae os ensinamentos rastafáris, 

como o seu ideário, a divindade de Haillé Selassiê, a leitura e gesto interpretativo da Bíblia na 

perspectiva do homem negro; nas canções de Edson Gomes, ocorre uma ressignificação, ou 
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seja, uma aproximação com a formação discursiva pentecostal e seu universo simbólico, 

fenômeno observado entre a maioria dos rastas e cantores de reggae baianos.  

As suas composições são marcadas por uma gramática pentecostal (NOVAES, 2003), 

com recorrência a passagens do Velho e Novo Testamento. Embora, não frequente 

nenhuma instituição, já que muitos vivenciaram alguns conflitos, um deles relacionado a 

postura estética adotada (MOTA, 2012), quando tentaram essa aproximação; buscam uma 

ligação espiritual através do culto a Palavra sem submissão as regras da Igreja e a figura do 

pastor. Palavras como Jah, Deus, Babilônia, impressas nos conteúdos de suas canções, em 

muito se assemelha com a ideologia rastafári, até mesmo no significado e conotação, 

revelando o papel da memória discursiva na releitura desses conceitos.  

Em poucas palavras, acreditando que há muito a ser investigado sobre a noção 

discursiva de religião e a produção do reggae baiano, faço das palavras de Mota (2012) as 

minhas, este é um caminho profícuo para análises futuras. Com as bênçãos Jah (Deus)! 

 
Referências  

 

CAETANO, Paulo Henrique. As origens do movimento rastafári: o significado da música 
reggae e da obra de Bob Marley na construção de novas subjetividades na diáspora africana. 
Maestria – Revista da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas, v.1, 
n.3, jan/jul.2005, p. 11-34. 

CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Fazendo a “coisa certa”: reggae, rastas e pentecostais em 
Salvador. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 23, ano 8, outubro de 1993, 
p. 120-155. 

FALCÓN, Maria Bárbara Vieira. O reggae de Cachoeira: produção musical em um 
Porto Atlântico. 218 f. Salvador: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – CEAO, 
Universidade federal da Bahia, 2009. [Dissertação]  

GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a música afro-pop de Salvador. São Paulo: 
editora 34, 2000.  

HEINE, Palmira. Entre a magreza e o sobrepreso: discurso, corpo, sentido sobre mulher em 
anúncios publicitários. In: HEINE, Licia Maria Bahia et alli (orgs). Sujeito e discurso: 
diferentes perspectivas teóricas. Salvador: EDUFBA, 2015 

INDURSKY, Freda. Memória, interdiscurso: limites e contrastes. Texto apresentado no 
IV Seminário de Pesquisa em Análise de Discurso, realizado na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, Bahia, junho de 2009 

MOTA, Fabrício. Guerreir@s do terceiro mundo: identidades negras na música 
reggae. Salvador: Pinaúna, 2012. 

MOTA, Fabrício. Identidades negras da música reggae da Bahia: produção 
fonográfica e contracultura sonora (80/90). EBECULT, 2009. 

NOVAES, Regina. Errantes do novo milênio: salmos e versículos bíblicos no espaço 
público. In: BIRMAN, Patrícia; LEITE, Márcia (orgs.). Religião e espaço público. São 
Paulo: Attar, 2003.  



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

464	
	

ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 12ª ed. Campinas: 
Pontes Editores, 2015.  

PAIM, Márcio. Pan-africanismo: tendências politicas, Nkrumah e a crítica do livro Na casa 
do meu Pai. Sankofa-Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana. 
Ano VII, n.º XIII, jul., 2014, p. 88-112. 

RABELO, Danilo. Rastafári: identidade e hibridismo cultural na Jamaica, 1930 – 1981. 
565 f. Brasília:  Universidade de Brasília. Instituto de Ciências Humanas 2006. [Tese] 

REINA, Ricardo. As interseccionalidades de classe e raça na trajetória de Edson 
Gomes. Disponível em: < http://www3.ufrb.edu.br/olharessociais/wp-
content/uploads/7-As-Interseccionalidades-De-Classe-E-Ra%C3%A7a-Na-
Trajet%C3%B3ria-De-Edson-Gomes-.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2016. 

SANTANA NETO, João Antônio de. No silêncio da história, a ficção: a morte de Van 
Dorth. Tabuleiro de Letras – Revista do programa de Pós Graduação em Estudo de 
Linguagens da Universidade do Estado da Bahia (PPGEL - UNEB), Salvador, v. 9, n. 
1, 2015, p. 3-17. 

SILVA, Carlos Benedito Rodrigues. Das terras da primavera as ilhas do amor: reggae, 
lazer e identidade cultural. São Luís: EDUFMA, 1995. 
 
Álbuns: 
 
Gomes, Edson. Recôncavo. EMI MUSIC, 1990. 
Gomes, Edson. Resgate Fatal. EMI ODEON, 1995. 
Gomes, Edson. Apocalipse. EMI MUSIC, 1997. 
Gomes, Edson. Acorde, levante e lute. Atração, 2001.  
Gomes, Edson. DVD Ao vivo em Salvador. Atração, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V SIMPÓSIO DE HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL ANAIS 
 

465	
	

O VENTURA, A POESIA E A HISTÓRIA: ANOTAÇÕES DE UMA PESQUISA 
 

Marcos Ferreira Gonçalves1 
Resumo ou considerações iniciais  
 

Este trabalho, como o próprio nome já denuncia, está centrado em anotações de uma 

pesquisa ou, para ser mais preciso, em um trabalho em andamento. Aqui temos como 

objetivo refletir sobre a comunidade de Vila do Ventura, localizada no município de Morro 

do Chapéu, a 360 km de distância da capital da Bahia. O atual pacato vilarejo foi, no final do 

século XIX, uma importante praça comercial, sustentada principalmente pela exploração de 

diamantes, o que lhe garantia um dinamismo social e comercial superior à sede municipal. 

No início do século XX existiam cento e vinte e sete construções na Praça Cel. Dias Coelho, 

principal espaço público da vila, várias delas destinadas a estabelecimentos comerciais, 

denotando sua pujança econômica.  

Todavia, como se sabe, os tempos mudam os cenários de vida. Neste tempo 

moderno tardio, esta importante vila do passado se viu reduzida a seis casas com feições 

opulentas, que datam deste tempo áureo, vinte edificações recentes e mais simplórias, uma 

capela em devoção a Nossa Senhora da Conceição, muitas ruínas e ruas intransitáveis 

tomadas pela vegetação e ação do tempo. Todas essas rugosidades espaciais2 encontram se 

emolduradas por uma paisagem natural exuberante, com serras, rios e cachoeiras, e um 

importante sítio arqueológico com relevantes pinturas rupestres3.  

No percurso inicial dessa pesquisa, constatamos a existência de uma diminuta 

produção acadêmica tendo por foco a Vila do Ventura. No campo da História do lugar o 

trabalho de Eliane Sampaio4 (2004) é relevante.  Desta forma, nosso trabalho tem por intuito 

ao socializar os processos sócio históricos que tiveram lugar no Ventura, despertar também 

o interesse da comunidade acadêmica pelas dinâmicas vivenciadas na localidade, fomentando 

outras pesquisas que auxiliarão no conhecimento da história local e na análise de aspectos 

que reposicionem este lugar no plano regional.  

 
 
 
 

																																																													
1 Universidade do Estado da Bahia. 
2 Milton Santos (2013) utiliza esse conceito para designar formas espaciais oriundas de múltiplos períodos de 
tempo, que refletem os efeitos desiguais de tempos históricos. 
3 Conforme destacado pelo arqueólogo Carlos Etchevarne em artigo publicado em fevereiro de 2014 na revista 
de História da Biblioteca Nacional, no qual salienta a importância dos sítios arqueológico da Vila do Ventura 
ao analisar as mudanças temporais dos grafismos rupestres na Bahia. 
4 O Trabalho em questão foi produzido no Mestrado de Cultura e Turismo UESC-UFBA é mesmo não sendo 
da História em específico, sua autora fez um levantamento atento e minucioso da História da vila.  
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Vila do Ventura: um vestígio poético  
 

Conforme sinalizado, o tempo é senhor das mudanças. Em um momento a vila era 

opulenta, em outro, e neste caso o contemporâneo, o lugarejo é quase e unicamente um 

vestígio, e sendo assim podemos refletir que cada época possui suas dinâmicas próprias. 

Neste tempo marcado pela intensidade em vários níveis, um dos assuntos mais discutidos na 

sociedade brasileira nos primeiros anos do século XXI é a questão racial. Intelectuais, 

políticos de vários matizes, lideranças discutem políticas de afirmação, a exemplo de cotas 

para negros nas universidades públicas e outros temas pertinentes à questão. Os defensores 

da temática observam e apontam o legado da escravidão e as barreiras do racismo contra 

negros dela derivados como fatores históricos responsáveis pela exclusão desta imensa 

população e pedem reparação. Neste contexto aparecem também as comunidades habitadas 

por populações negras, muitas vezes invisibilizadas ao longo dos processos históricos e junto 

com elas inúmeras histórias de vidas, ou melhor, dizendo, histórias de comunidades inteiras.  

Foi o caminho da visibilidade de uma comunidade negra que Miranda (2009) propôs 

em sua obra Vestígios Recuperados: experiências da comunidade negra rural de Tijuaçu – BA. Essa 

pesquisa nos faz pensar a História como importante agente social e também refletir sobre o 

tempo atual direcionando as linhas de pesquisas a serem realizadas. Como sabemos é notório 

e singular na modernidade tardia que patrimônios materiais e imateriais brasileiros sejam 

ressignificados, mediante uma dinâmica social marcada por esquecimentos. Neste sentido, o 

historiador e suas narrativas tornam-se agentes de grande importância, pois seus escritos 

cumprem um importante papel social, ressignificando vidas humanas na atualidade. Ressalte-

se que esse é um aspecto extremamente relevante para a produção historiográfica, marcada 

muitas vezes por narrativas de pouca valia social.  

Assim sendo, quando pensamos em realizar uma análise sistemática sobre a Vila do 

Ventura estamos buscando também resgatar a participação de personagens esquecidos nesta 

história. Muitos deles homens e mulheres negros, inseridos em um contexto de pobreza, 

realizando trabalhos braçais e de natureza não especializada em contraste direito com a 

dinâmica da história local marcada pela riqueza. Neste cenário, o que prevalece na memória 

local são os personagens detentores do poder econômico e político, sendo frequente nas 

narrativas a lembrança dos comerciantes enriquecidos pelos diamantes, dos proprietários dos 

edifícios mais notáveis da vila, suas famílias e seus hábitos, dos proprietários de terras, dos 

criadores de gado e marcadamente dos personagens ligados às famílias “nobres”.  
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Estas ou parte delas, segundo relatos orais, suas origens estão relacionadas à Europa 

como, por exemplo, os Grassi e os Belitardo, entre outras. Estas famílias por questões 

culturais, ao que parece, construíam suas residenciais com feições europeias, marcadamente 

portuguesas5. Aqui é importante lembrar Gilberto Freyre (2009) quando argumenta: a casa 

brasileira, mesmo o mocambo, recebeu influencia europeizante, inclusive de choupanas 

campesinas portuguesas. Na Vila do Ventura as residências dessas famílias possuíam quintais, 

com pequenos pomares onde cultivavam uvas e tâmaras, culturas agrícolas pouco comuns 

ao nordeste brasileiro no final do século XIX.  

O negro Benedito, por décadas construtor de muros e cercas de pedra, hoje 

característica peculiar da vila, aparece em um ou outro relato. Sua infância, ao que conta, foi 

na vila, fazia parte desta população que ali chegou nutrida pelo sonho da riqueza, ou seja, os 

garimpeiros. Outra população lembrada por alguns são as prostitutas, certamente que elas 

foram parte deste cenário de vida na sua fase áurea. Segundo depoimentos, a maioria residia 

na Rua do Gelo, que ficava do outro lado do Rio Ventura; no censo de 1914 está rua possuía 

167 habitações e 542 moradores6, sendo considerada uma rua de “gente pobre”. Algumas 

destas mulheres de vida fácil, como se dizia à época, no momento da decadência local 

migraram para centros regionais mais dinâmicos, como a sede do município de Morro do 

Chapéu ou de Jacobina7.  

Antes de seguirmos adiante, faz-se necessário pensarmos a História e a produção 

historiográfica. Neste sentido não parece demasiado lembrar que a História é construída por 

meio de vestígios deixados ao longo do tempo, como nos ensinou Marc Bloch (2001), estes 

vestígios são testemunhos se sabe. O autor, um dos pais da historiografia francesa 

argumentou que tudo aquilo escrito e falado pelo homem, toda produção fabricada pelos 

humanos deve e pode testemunhar sobre ele.   

Conforme se sabe estes vestígios são de diferentes tipos; no caso do Ventura8 o 

próprio lócus é um valioso vestígio, as casas são testemunhos desta época próspera não mais 

existente. Também despontam com relevância as memórias de antigos moradores, que 

constituem um conjunto de fontes diversificadas e plural, pois a formas de ver este passado 

																																																													
5 Gilberto Freyre, em Modos de homem & modas de mulher, publicou alguns artigos que versam sobre arquitetura; 
o artigo Oscar Niemeyer e o modelo arquitetônico das casas-grandes aborda as feições e ecologia da casa brasileira, o 
autor argumenta que mesmo a casa simples brasileira segue no geral os padrões da Casa Grande e sua origem 
remete a Portugal. (FREYRE, 2009, p .263) 
6 Recenseamento dos habitantes do Arraial do Ventura, realizado em 4 de agosto de 1914, pela Segunda 
Comissão do Cartório de Ventura.  
7 No Morro do Chapéu ainda existe o edifício com placa de uma casa de diversões masculinas, que remete a 
meados do século XX, chamado poeticamente de Balé das Flores. 
8 De modo geral a população local refere-se ao lugar apenas como Ventura.  
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são variadas. Existe ainda registros fotográficos preservados por diferentes famílias, sendo 

notáveis os arquivos dos Flamarion Modesto e Carlos Navarro. São fotografias de cenas da 

vida festiva da comunidade ou das famílias em atividades recreativas domésticas, a exemplo 

da fotografia da família Modesto na beira do rio em trajos domingueiros9, na qual aparece o 

símbolo maior do status econômico da época, o automóvel.  Em suma, imagens de um 

Ventura em dias de prosperidade.  

Nesta comunicação ou neste coletivo de anotações de pesquisa, conforme já 

salientado, travaremos um diálogo com a fonte literária, em particular a poesia. De fato a 

pequena vila é demasiadamente poética, seja à luz de final de tarde, algo entre o rosa e o azul, 

no seu casarío, sua capela simplória no topo da vila ou no rio que corre por detrás das casas, 

quase nos quintais e que em épocas de cheia confere a vila algo bastante peculiar, seja pelo 

barulhinho que o rio imprime ao cotidiano ou no ânimo que desperta nos aldeãos. Esses 

aspectos nos fazem lembrar a poesia de Alberto Caeiro e o pequeno rio da sua aldeia, muito 

diferente do Tejo, um rio grandioso que desce de Espanha e tem grandes navegações. O rio 

da sua aldeia, como aponta, “não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé 

dele” (PESSOA, 1997, p. 35). Todavia, eterniza o poeta português, o rio da sua aldeia é mais 

belo que o Tejo, pois é “o rio que corre na minha aldeia”. Este caráter de simbiose com o 

rio também está presente no falar dos moradores do Ventura, é o rio aldeão, não há outro 

igual.     

Retomando a escrita histórica, é bom lembrar que nas últimas décadas muitos(as) 

historiadores(as) têm analisado cenários de vida tendo a literatura como importante fonte. 

Neste sentido, o trabalho de Mello e Souza (1987) orientado por Buarque de Holanda é 

notável, posto que a autora pensou as vestimentas do XIX tendo a literatura da época como 

reveladora destes modos de vestir. Época em que a roupa era pensada, sobretudo, como 

símbolo de distinção entre classes sociais, o que permite estabelecer estreita relação com a 

fotografia já citada da família Modesto. Na imagem as vestimentas ocupam lugar de destaque, 

um tipo de ostentação de trajos e indumentárias que aparece também na poesia de Nanau 

Sena, que realça e direciona este trabalho.  

 
Caminhos metodológicos, poesia e o Arraial do Ventura  
 

O fazer historiográfico merece sempre atenção, desconfiança e ética; a produção da 

história está diretamente relacionada à fonte que se possui e seja ela qual for existe sempre 

																																																													
9 Refere-se à expressão roupa de ver Deus ou domingueira, sinônimo de a melhor roupa ou roupa de usar aos 
domingos.  
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limites. Neste sentido, tendo a literatura como fonte, é importante que se analise com 

bastante atenção este tipo de produção literária e seu teor de “revelação” temporal. Castelli 

Junior (2009) se debruçou sobre o tema e questiona em que medida o cotidiano escravagista 

imperial retratado por Machado de Assis em Memórias póstumas de Brás Cubas é menos 

“correto” e “preciso” que a narrativa sobre a relação de mandos e abusos de crianças brancas 

com seus escravos narradas pelo cientista social Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala. 

Segundo o autor, tanto Freyre como Machado de Assis têm que ser compreendidos à luz do 

espírito crítico e da época, sendo assim ambos podem ser utilizados como fonte de trabalho 

para o historiador.  

Parece importante ressaltar que Machado de Assis viveu entre 1839-1909, logo 

vivenciou o cotidiano imperial no Rio de Janeiro e trouxe estas vivências para sua obra. 

Freyre (1900-1987) pertence a outra faixa temporal: nasceu onze anos após o fim do regime 

escravagista no Brasil, todavia, manteve relação estreita com o cotidiano cativo no 

Pernambuco, seja pelas vivências posteriores à escravidão ou por relatos de antepassados. 

Sua obra maior, que data dos anos da década de 1930, reverbera experiências cotidianas suas 

e de contemporâneos, mas também relatos orais dos tempos da escravidão. 

Albuquerque Júnior (2007, p. 49) defende que “talvez a diferença entre História e 

Literatura seja uma questão de gênero. Não apenas de gênero discursivo, pois pertencem a 

ordens diversas do discurso e normas diferenciadas”, mas gênero no sentido cultural 

ocidental do masculino e feminino. A História, neste contexto, seria o masculino, lida com a 

razão e o poder, enquanto a Literatura é percebida como feminino, lida com as paixões, as 

emoções e as sensibilidades, argumenta o autor nordestino. Sua análise é profunda e 

esclarecedora para que se pense História e Literatura em diversos níveis. Seguindo ao 

pensamento de Albuquerque Júnior, neste trabalho a questão é de relação íntima, aqui 

Literatura e História estão amasiadas e nos parece que não há uma problemática maior nessa 

relação.  

Posto isso, parece ser pertinente que se problematize a Literatura como fonte ou a 

História enquanto uma narrativa, assim como a Literatura o é. É importante destacar que 

neste trabalho a poesia, uma forma literária, aparece para que se pense a construção de uma 

narrativa histórica de um lócus social. Esta localidade mesmo sendo importante no passado 

está apenas registada na memória e oralidade de seus antigos moradores, hoje já octogenários, 

e pouco ou quase nada desta História está registrado na forma escrita. Sendo a vida finita, o 

desaparecimento destes agentes históricos levará consigo um capítulo importante da história 

local. Existe uma fragilidade neste contexto é bom ser lembrado.  
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Neste trabalho a poesia A Nave de Nanau Sena para além de apontar pistas históricas 

é observada também como uma memória daquilo que se ouviu falar. Destaca-se pela 

importância, não por ser uma obra produzida nas primeiras décadas do século passado, 

período de pujança social e econômica da vila, mas sim por refletir o período posterior, 

marcado pelo espirito saudosista. Todavia o autor Sena está diretamente relacionado por 

laços de parentesco à vila, desde a infância frequentou assiduamente e seus antepassados 

foram habitantes do arraial nos tempos áureos. 

De fato a poesia oriunda do interior brasileiro, ou parte dela, é sempre um retrato de 

lugares e sentimentos próprios deste meio. Nela, o interior se apresenta pacato e marcado 

por valores e costumes diferentes da urbanidade. Cora Coralina retrata em muitas das suas 

poesias este interior, no caso o interior rural de Goiás, nas quais sobressaem fazendas, 

porteiras, comidas, louças e pessoas de vida simples. Aninha é a observadora de tudo isso, 

sendo ela uma cronista de um tempo. Sua poesia é cheia de lembranças, uma característica 

própria desta poesia oriunda de um Brasil que o jornalismo convencionou chamar de Brasil 

profundo.  

Outra poesia notável oriunda do meio rural é a de Manuel de Barros. O poeta nascido 

em 1916 em Cuiabá, ainda na infância foi viver no ambiente rural do Pantanal Mato-

Grossense e apesar de ter vivido nos anos de 1940 no meio cosmopolita de Nova York, onde 

estudou cinema e pintura no MoMa e depois ter viajado pela América do Sul e Europa, 

voltou a viver no Pantanal ainda nos anos de 1950 e sua produção poética é reflexo deste 

ambiente. Sua poesia é marcada pela simplicidade do campo. O autor na sua poética aborda 

o ser que não sai de si nem para pescar, vê sabedoria no canto dos sabiás e se diz um sujeito 

cheio de recantos: “tem hora leio avencas. Tem horas, Prost. Ouço aves e beethovens. Gosto 

de Bola-Sete e Charles Chaplin” (BARROS, 2016. p. 37).  

Em outros momentos a literatura de Barros é uma narrativa de lugares e personagens, 

“vestidos” de poética e amalgamado de aspectos do campesinato brasileiro: o bêbedo, o 

silêncio, o perfume das flores, “coisas” do rural brasileiro percebíveis em diferentes lugares, 

seja no Ventura, no Goiás, no Pantanal e outras aldeias do Brasil. A poesia O fotógrafo ilustra 

isso:  

 
Difícil fotografar o silêncio 
Entretanto tentei. Eu conto: 
Madrugada minha aldeia estava morta. 
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. 
Eu estava saindo de uma festa. 
Eram quase quatro da manhã. 
Ia o silêncio carregando um bêbado 
Preparei minha máquina. 
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O silêncio era um carregador? 
Estava carregando um bêbado. 
Fotografei este carregador. 
Tive outras visões naquela madrugada. 
Preparei minha máquina de novo. 
Tinha um perfume de jasmim no beiral do sobrado. 
Fotografei o perfume. 
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. 
Fotografei a existência dela. 
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. 
Fotografei o perdão. 
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. 
Fotografei o sobre. 
Por fim eu enxerguei a Nuvem de calça. 
Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Maiakovski – seu 
criador. Fotografei a Nuvem de calça e o poeta. 
Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. 
A foto saiu legal. (BARROS, 2000. p. 5) 

 
Esta e outras poesias de Barros apresentam características de um cronista do 

campesinato, alguém que olha o mundo das pequenas e simples “coisas”, espécie de voyeur 

do mato. Cora Coralina também apresenta caracteres similares, são narradores do rural 

brasileiro. Nanau Sena também é um observador de um lugar e também de um tempo. Uma 

época que conhece por narrativas, como foi sinalizado anteriormente, o rural da sua poesia 

é investido da dinâmica de prosperidade. Antes de prosseguirmos neste trabalho parece 

pertinente apresentar a poesia em questão: A Nave. 
 
Sonhei com uma nave lá no céu. 
O comandante era o grande Coronel. 
Viajou por aqui por vários dias, com uma sagacidade do Coelho e me disse com 
alegria: 
Há mais de cem anos me conhecem como o Coronel Negro da Bahia. 
Me mostrou seu hieróglifo do passado. 
O progresso chegando arrojado. Homens trajando smoking, senhoras com 
grandes penteados. 
Homens bem trajados, chapéus e bengalas para as noites de música e poesia. 
Senhoras muito chiques talvez. Nas boticas perfumes francês 
Não era ilusão 
Nosso pequeno mundo tinha de tudo. Não faltava educação. 
Tinha diversão e arte, coronel nos trouxe esta parte. 
No susto acordei. Não havia mais nave nem hieróglifos... 
As sementes não germinaram, as nascentes secaram. 
A cultura foi embora, quase tudo lá foi pra fora... 
 

O que se observa inicialmente na poesia do autor morrense é uma dialógica entre 

rural-urbano, assim como em algumas poesias de Barros. A localidade rural aqui é 

apresentada nos dias prósperos e as características cosmopolitas sobressaem, isso é típico de 

regiões que tiveram dias de exploração de minérios. Todavia, as sementes, as nascentes 

denotam o ambiente natural e enfatizam o momento da decadência que, segundo relatos, 

começa na década de 1930.  
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Mas não há dúvidas que o poeta ressalta em maior grau a cena cultural do lugar em 

dias de fartura. Neste sentido, o “olhar poético” enxerga homens e mulheres flanando pelas 

ruas e envolvidos numa atmosfera de arte e educação. Sem sombra de dúvidas a poesia 

memorialista atentou para sociabilidades. Nela os vestidos, os smokings, os perfumes 

franceses adquiridos em boticas10 locais, os penteados da moda, os chapéus e outros 

costumes são valorizados. A vila pelo olhar poético aproxima-se de Paris e, como sabemos, 

tanto a Literatura quando a história nos possibilitam fazer recortes, neste caso é evidente o 

recorte que valoriza a riqueza. Todavia a história e seus métodos nos possibilitam pensar que 

em um ambiente de garimpos e masculinidades, o campo da disputa é notável. Na segunda 

década do século XX havia na vila uma rua chamada Paz e Amor11, o permite levantar a 

hipótese do lugar ser marcado por contendas, próprias do lugar de garimpo, isso não exclui 

as sociabilidades visibilizadas pela poesia e os relatos orais.  

Ainda a poesia, espécie de memória, ou melhor, neste caso uma memória, dialoga 

com a exaltação, marcadamente do lugar e do personagem Coronel Dias Coelho. Conforme 

já sinalizado, os personagens ligados às classes abastadas se sobressaem nas narrativas 

venturenses, neste caso o poeta é um cronista dos discursos de seus contemporâneos, mas 

também dos que ali viveram no passado. Junto à narrativa do lugar e do coronel aparece a 

dinâmica social, resultante, segundo a poesia, da atuação do coronel. Neste cenário emergem 

hábitos próprios dos centros urbanos, com inserção da poesia, da música, dos modos e 

modas, conforme grifado anteriormente.  

 
Memórias, História e o lugar  
 

Para além da poesia que nos aponta caminhos a seguir na pesquisa, é singular destacar 

que a História trilha por veredas metodológicas diferentes da liberdade literária. A História 

do Ventura possui muitos capítulos a serem escritos. Durval Vieira de Aguiar em suas 

andanças pelas cidades e vilas da Bahia, que lhe rendeu a rara obra Província da Bahia de 1888, 

viu a localidade de Morro do Chapéu com cerca de duzentas casas, sendo nove 

estabelecimentos comerciais e algumas bem sortidas, escreveu. A agricultura de cacau, café e 

algodão foi anotada pelo Capitão de Polícia, que também registrou que a cinco léguas da sede 

estava o Arraial do Ventura, onde “além de alguma lavoura, extrai-se diamantes e 

																																																													
10 Botica eram estabelecimentos de manipulação de fórmulas e ervas. Nelas o boticário faziam-se remédios e 
também perfumes, e datam do período colonial no Brasil. É sabido que o Coronel Dias Coelho teve este tipo 
de estabelecimento na vila. Na atualidade no eixo central da vila é comum em qualquer escavação encontrar 
“frascos” de vidros, comuns neste tipo estabelecimento.  
11 Segundo o Censo de 1914 na Rua Paz e Amor havia 16 habitantes e 8 casas. O nome da rua parece um pedido 
de paz em um ambiente de confusões.  
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carbonatos” (AGUIAR. 1979. p. 127). O cronista não revelou outros dados do Arraial, mas 

se sabe que pouco mais de duas décadas depois (1914) o lugarejo possuía 893 casas e havia 

uma diversificada praça comercial. Isso tornou o distrito mais importante que sua sede, 

mediante a extração de diamantes e carbonatos.  O Coronel Negro está inserido neste 

contexto.  

Moises Sampaio (2015) entendendo que posterior ao falecimento do Coronel Dias 

Coelho houve um apagamento da sua memória, investigou com afinco a atuação do Coronel, 

sua origem, sua ascensão social e outros aspectos da vida e atuação política deste homem 

negro, que, segundo o mesmo trabalho, foi possuidor de grande fortuna. Segundo registros 

orais, o Coronel e a vila possuíam laços estreitos, sendo recorrente as memórias dos discursos 

em suas visitas à vila e as da Banda Filarmônica tocando em sua chegada. Sabe-se também 

que possuiu estabelecimento farmacêutico no lugar. Em suma, o comércio de diamantes e 

carbonatos foi fonte de enriquecimento para vários personagens, neste contexto o Coronel 

Negro é um expoente. É bom ser considerado também que inúmeros mitos fazem parte 

deste cenário. Notável na atualidade é perceber a situação de pobreza econômica e cultural 

na qual esse lócus do passado está imenso.  

 Muito distante do hoje, o Morro do Chapéu viveu dias de glória. O trabalho de 

Antônio Dourado e Augusto José Pedreira (2013) aborda que no período de 1841-1932 a 

garimpagem de diamantes teve grande influência socioeconômica em Morro do Chapéu, 

destacadamente em Ventura. Segundo as fontes jornalísticas anexadas ao trabalho12, em 1929, 

limiar da década revolucionária de 1930, que deu fim ao poder dos coronéis no Nordeste, o 

garimpo já era tratado como uma atividade de risco, uma labuta a ser realizada vez ou outra, 

pois se perdia tempo e mocidade, noticiava o Jornal.  

 Observa-se no discurso jornalístico certo desprezo pela atividade, não mais 

apreendida como sinônimo de prosperidade. De fato as fontes compulsadas apontam que a 

partir da década de 1930 a extração mineral de diamantes, marcadamente do carbonato (o 

diamante negro), entra em franca decadência (SAMPAIO, 2015) e o lugar começa a ser 

abandonado pelos aventureiros. Começa nesse momento o “mergulho” da vila numa 

situação de decadência econômica e social, agravada com a mudança da estrada que passava 

por ela e lhe conferia dinamicidade comercial.   

Entretanto, enfatize-se, as localidades e as populações não deixam de existir em um 

passe de mágica. Alguns personagens que hoje estão no entorno da vila, já octogenários, 

																																																													
12 No trabalho em questão, os autores anexaram recortes do Jornal Correio do Sertão, de 1921 a 1931, com 
reportagem sobre o Ventura, narrando diferentes momentos da vila.  
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nascidos na década de 1930, nasceram, cassaram-se e construíram suas famílias na vila, sendo 

testemunhas diretas do desmonte do lugar. Neste contexto podemos, destacar em detrimento 

de outros também notáveis, Dona Iá e Seu Zé de Glória, cidadãos pertencentes a classe 

trabalhadora. Dona Iá, mulher de baixa estatura e coluna ereta, reservada como as mulheres 

de sua época, exerceu a função de professora leiga em substituição a professora “oficial”13; 

seu marido possuiu estabelecimento comercial de secos e molhados por várias décadas até 

migrarem para o vizinho povoado de Angelim, onde hoje por tradição seu filho Antônio 

Florêncio mantém comércio de bebidas e doces. Seu Zé de Gloria, homem negro de porte 

saudável e elegância ímpar, próprio de quem viveu uma época de distinção revelada pelas 

vestimentas; ainda hoje não abre mão de vestimentas sociais, chapéu e jaleco de couro. Ao 

que consta sua vida está amalgamada à vila. Foi lá que se casou com Glória e procriou mais 

de uma dezena de filhos. Por várias décadas foi vaqueiro e esta marca traz nas vestes, e 

também foi pessoa de confiança de fazendeiros locais, um gerenciador. Como agregado 

residiu por anos no sobrado mais opulento da vila e por este motivo é considerado um 

“embaixador” da hospitalidade da vila.  

Seu Zé, Dona Iá, Seu Flamarion Modesto e outros viram o comércio ainda ativo, a 

feira dinâmica, o clube de futebol e atividades festivas e religiosas do local. Enfim, são 

personagens da história social do Ventura. Suas atuações não são menos importantes que 

outras do tempo áureo do Arraial venturense. Por fim, sabendo que os lugares sofrem 

mudanças ao longo do tempo, parece singular que se registre estas histórias de vida, pois as 

memórias podem ser apagadas a qualquer tempo. Regina Cunegundes, Pedro Belitardo, Joel 

Modesto são outros personagens e viram o Ventura na década de 1970-1980, foram dias de 

um Ventura de férias de verão e isso constitui um outro “olhar” sobre um mesmo lugar. 

Neste caso é uma vila balneária, certamente é outra História e também relevante.   

Voltando ao presente, neste tempo de “coisas” descartáveis, parece-nos que o sentido 

maior da produção da História é dar significância as pessoas e aos lugares no presente, 

mesmo diante da insensibilidade e falta de visão política municipal e estadual.   

 

 

 

																																																													
13É importante que se registre que a vila em 1921 contava com duas escolas, sendo uma municipal e outra 
estadual e havia uma boa biblioteca na Associação dos Empregados do Comércio, conforme noticiado pelo 
Jornal Correio do Sertão. 
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