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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS) e o Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (AFROUNEB) da 

Universidade do Estado da Bahia (UEB) promovem, conjunta e integralmente, o VI 

Simpósio de História Regional e Local que acontecerá entre os dias 19 e 22 de 

novembro com a temática “Liberdades, Cidadania e Direitos Humanos”. O objetivo 

deste Simpósio é refletir sobre a construção da cidadania, das liberdades e dos direitos 

humanos na história e as práticas experimentadas na sociedade brasileira no tempo 

presente, no contexto da celebração da XXI Semana de Consciência Negra- 

Uneb/Campus V, que integra o tradicional calendário das comemorações do 20 de 

novembro - Dia da Consciência Negra na cidade de Santo Antônio de Jesus, realizado 

pelo AFROUNEB. Este evento se constitui em importante espaço de debates e 

interlocução entre professores-pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, 

professores do ensino básico e a comunidade interessada nos âmbitos nacional, regional 

e local, ao reunir estudos e pesquisas para a promoção e difusão do conhecimento 

científico, através da apresentação de trabalhos inéditos e inovadores que envolvem 

temáticas da história social, cultural, política e econômica, com base na produção 

regional, brasileira e internacional. 

 

O referido Simpósio propicia, nesse sentido, a ampliação do diálogo entre os segmentos 

de pesquisadores da área de história, em particular, não obstante as presenças de 

pesquisadores de áreas afins (antropologia, ciência política, sociologia, educação, 

geografia e literatura), intensificando discussões teóricas e metodológicas 

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

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

recente historiografia brasileira e internacional, bem como da atual conjuntura nacional. 

Por se tratar de um evento que abre um necessário leque de debates sobre temas de 

interesse acadêmico e que envolve todos os segmentos interessados da comunidade 

santo-antoniense e oriunda de outras cidades baianas e brasileiras, especialmente por ser 

realizado em uma cidade do interior da Bahia – Santo Antônio de Jesus -, ele se 

constitui em um importante meio qualificado de formação, atualização e informação que 

tem contribuído para a efetivação de intercâmbios geradores de oportunidades para 

movimentar os diferentes conhecimentos produzidos. 

 

Nessa perspectiva, entende-se que o referido evento se caracteriza em ação de extensão 

universitária, de caráter social, cultural e educacional, por congregar tanto profissionais 

da educação, de modo geral, como o público estudantil de outras instituições de ensino 

superior localizadas na Bahia, em particular. Além disso, este evento se constitui em 

uma das atividades acadêmicas que visa à democratização de acesso ao conhecimento 

científico qualificado, significando, em contrapartida, mais uma ferramenta de 

consolidação do PPGHIS, por provocar a interação e parcerias interinstitucionais com 

outros programas de pós-graduação em História na Bahia e no país, além de envolver a 

comunidade do município e região de Santo Antônio de Jesus. 

 

Finalmente, os produtos oriundos deste Simpósio, como publicação de caderno de 

resumos, anais e de um livro (coletânea com artigos de professores conferencistas e 

outros convidados), contribuirão de forma significativa para a divulgação e circulação 

do conhecimento científico, o que fortalece a área de história em geral e a produção 

científica no Brasil e na Bahia, especialmente por se tratar de uma temática tão cara à 



população brasileira, e que envolve perspectivas interdisciplinares em torno das 

“Liberdades, cidadania e direitos humanos”. 

 
 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

 

A atuação do PPGHIS e do AFROUNEB vincula-se à política institucional da UNEB, 

maior instituição estadual de ensino superior da Bahia, fundada em 1983, cujo 

funcionamento foi autorizado pelo Decreto Presidencial n.92.937 de 17 de julho de 

1986, que busca assegurar a expansão de projetos de formação qualificada que responda 

às demandas da atualidade que exigem ações comprometidas com a resolução dos 

graves problemas acumulados historicamente, especialmente nas cidades interioranas. A 

UNEB vem se empenhando na construção de espaços diversificados, tanto nas 

diferentes áreas do conhecimento, quanto nos diferentes territórios geograficamente 

localizados em micro-regiões espalhadas no estado da Bahia, para a produção, reflexão 

e intervenção sobre as políticas públicas de educação superior na Bahia. É constituída 

por 24 campi e 29 Departamentos que abrangem todas as regiões do estado, estando 

localizados em Salvador e 23 centros regionais de médio e grande porte, com distâncias 

que variam de 100 a 850 km da Administração Central, situada na capital baiana. 

 

A UNEB, nesse sentido, atua há mais de 30 anos na interiorização do ensino superior na 

Bahia. Destaca-se, ainda, que o pioneirismo da Universidade na implantação dos 

diversos Departamentos em diferentes regiões do estado, vincula-se à concepção 

estratégica do desenvolvimento regional e local, propiciando retornos diretos para as 

comunidades nas quais se encontra instalada, possibilitando avanços nos indicadores 

gerais do ensino e impulsionado os processos de transformação social, política, 

econômica e cultural regional e local. 

 

A Universidade possui mais de 169 cursos de graduação (nas modalidades presencial e 

à distância) e 26 programas de pós-graduação recomendados pela CAPES (mestrado 

acadêmico e profissional, e em rede, e doutorado) ofertados a cerca de 51.836 alunos 

(graduação e pós-graduação), conforme dados retirados do Anuário UNEB de 2017. 

 

Dentre as ações de impacto adotadas desde 2002 pela UNEB, destaca-se a política de 

inclusão pelo sistema de cotas, considerada pioneira no Brasil e implantada pela 

primeira reitora negra a dirigir uma universidade no país, nos cursos de graduação e 

pós-graduação. Desde então a Universidade vem aperfeiçoando a política de cotas que 

culminou na Resolução Nº 1.339/2018 (Publicada no D.O.E. 28-07-2018, p. 32) em que 

“Aprova o sistema de reservas de vagas para negros e sobrevagas para indígenas; 

quilombolas; ciganos; pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 

habilidades; transexuais, travestis e transgênero (...)” A respectiva Resolução estabelece 

“a reserva de vagas e sobrevagas para populações histórica e socialmente discriminadas, 

nos processos seletivos realizados para o preenchimento das vagas dos cursos de 

graduação e po´s-graduac¸a~o ofertados pela UNEB, com o objetivo de promover a 

diversidade de gênero, a eqüidade e´tnico-racial e a inclusão no ensino superior”, 

conforme seu Art. 1º. No que se refere à política de cotas no PPGHIS, do total de 177 

ingressos no período de 2007 a 2018, 60 optaram pelas cotas, representando 33,89% dos 

mestres e mestrandos inseridos na Pós-graduação. Assim, o Programa atua de forma 

sistemática para a ampliação de oportunidades para a qualificação de profissionais em 

nível de mestrado de forma inclusiva. 



Dessa forma, a atuação do PPGHIS em muito tem contribuído para a consolidação do 

papel social da UNEB enquanto instituição voltada para o desenvolvimento das diversas 

regiões em que está inserida, em particular no Recôncavo baiano. 

 

Para maiores informações acesse: https://portal.uneb.br/ 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL – 

PPGHIS 

 

O Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS), em nível de 

mestrado, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), vinculado ao Departamento de 

Ciências Humanas (DCH), Campus V (Santo Antônio de Jesus), situado no Recôncavo 

baiano, foi o primeiro programa stricto-sensu em História implantado no interior da 

Bahia, cujas atividades foram iniciadas em 2007. O PPGHIS integra ensino, pesquisa e 

extensão, com o objetivo de promover a formação qualificada de docentes e 

pesquisadores para a produção e socialização do conhecimento historiográfico, com 

ênfase em estudos no âmbito da História Regional e Local, proporcionando condições 

que incidam na melhoria dos indicadores de qualidade do ensino, na expansão da 

pesquisa, na produção de conhecimento científico e no impacto sócio-econômico e 

cultural nas regiões em que os discentes e egressos do Programa atuam. 

 

O PPGHIS tem como área de concentração a História Regional e Local, entendida a 

partir de uma concepção sistêmica, onde o local é considerado unidade de conhecimento 

ou objeto delimitado de estudo interligado às dinâmicas e diversidades de outros 

espaços articulados, de forma a ampliar as possibilidades interpretativas que compõem 

as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas, cotidianas, individuais e coletivas 

de trajetórias de populações localizadas nas regiões e territórios do Brasil, em múltiplas 

temporalidades históricas, observando as suas peculiaridades e as similaridades no 

mosaico histórico, político, étnico e cultural em que se constituíram. Assim, está 

estruturado em duas linhas de pesquisa - Estudos Regionais: Campo e Cidade e Estudos 

sobre Trajetórias de Populações Afro-brasileiras - que tomam o local como ponto de 

partida para refletir sobre temáticas diversas do conhecimento histórico como cultura e 

diversidades culturais e étnico-racial, práticas cotidianas e religiosidades, memória e 

esquecimento, narrativas e oralidade, mundos do trabalho, relações de gênero, 

escravidão e pós-abolição, racismos, África e africanidades. Considerando os doze anos 

de atuação do PPGHIS, entendemos que o mesmo vem se constituindo em referência de 

Pós-Graduação em História na região do Recôncavo sul baiano, tendo em vista ser o 

primeiro mestrado na área instituído no interior da Bahia pela UNEB e que vem 

atendendo um expressivo público e já contando com mais de cem dissertações 

concluídas. 

 

Para mais informações acesse: https://portal.uneb.br/ppghis/ 

 
 

AFROUNEB - XXI SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

A Semana de Consciência Negra, que chega à sua XXI edição, integra o calendário do 

DCH-Campus V da UNEB desde 1995 e constitui-se como marco inaugural do 

AFROUNEB - Núcleo Interdisciplinar de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos, o qual 

https://portal.uneb.br/
https://portal.uneb.br/ppghis/


tem como prática a formação, pesquisa, produção e difusão do conhecimento, através da 

promoção de palestras, seminários, oficinas, encontros, pesquisas, cursos e publicações 

e cursos voltados para o fomento das discussões e debates acerca das experiências das 

populações negras no Brasil – e mais recentemente, sobre os povos africanos. O 

AFROUNEB vem sendo o promotor da Semana de Consciência Negra ao longo dos 

anos. O evento acontece em homenagem ao 20 de Novembro, Dia da Consciência 

Negra, data de importante significado histórico e nacional em memória de Zumbi dos 

Palmares, símbolo de lutas contra o preconceito, a desigualdade e injustiça social. Em 

oportunidades anteriores, foram abordados temas relacionados às populações afro- 

brasileiras no Brasil, Bahia e Recôncavo, bem como às populações africanas na África e 

na Diáspora, enfatizando conceitos como cultura, racismo, etnia e ações afirmativas, 

dentre outros, em um contexto no qual diversas vozes da Academia e da comunidade  

em geral estiveram representadas, adotando, desta forma, um procedimento 

metodológico que contempla a diversidade de formas de produção de saberes e 

conhecimentos. Este ano, em sintonia com a atual conjuntura político-social do Brasil, a 

temática “liberdades, cidadania e direitos humanos” converge para diferentes situações 

adversas experimentadas no Brasil, sobretudo pela população negra que combate e 

enfrenta, cotidianamente, o racismo e as desigualdades de oportunidades historicamente 

presentes na sociedade brasileira, baiana e santoantoniense. Portanto, trata-se de mais 

uma ação afirmativa que reúne discentes, docentes e demais participantes comunitários 

negros e negras para a promoção de reflexões, debates, discussões, afirmações e difusão 

de conhecimentos, trajetórias e experiências da população afrosantoantoniense. 

 

Para mais informações, acesse https://www.facebook.com/afrouneb/ 

 
 

https://www.facebook.com/afrouneb/
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 01: RELAÇÕES DE PODER, ECONOMIA, TRABALHO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS DA BAHIA NOS SÉCULOS 

XVIII E XIX 
 

Profº. Me. Rodrigo Freitas Lopes Universidade do Estado da Bahia - UNEB - DEDC/Campus XIII – Itaberaba 
rodrigolopes28@hotmail.com 

 
Profº. Me. Vinicius Bonifacio Santos Alves 

vinicius.nikima@gmail.com 
 

Profº. Drº. Vinicius Santos da Silva Universidade do Estado da Bahia - UNEB - DEDC/Campus XIII - Itaberaba 
vinicius_his@hotmail.com 

 
 

Ementa: 

Socialização, debate e construção de conhecimento histórico, acerca das ações e políticas efetivadas por diferentes categorias 
sociais, dialogando em seus respectivos espaços de poder, a fim de fomentar, “modernizar” e aprimorar as práticas 
agropecuárias na Bahia entre finais do período colonial e durante todo o período imperial. Interessa-nos as pesquisas históricas 
que analisam e investigam a circulação de publicações (periódicos, livros e manuais práticos), voltados para instrução de 
práticas agrícolas; relações entre abastecimento alimentar e saneamento urbano; atividades de criação e abate de animais; 
conflitos, embates e socializações entre sujeitos ligados à produção agrícola e econômica baiana; aprimoramento da 
infraestrutura para distribuição de víveres; criação de escolas, instituições e institutos agrícolas; estímulo e introdução da 
mecanização na produção agrícola; práticas de melhoramento dos solos e cultivos agrícolas; relações entre escravizados, livres 
e libertos em suas interlocuções com o processo abolicionista e práticas de produção agrícolas; desenvolvimento agrícola e 
relações internacionais na Bahia imperial. 

Palavras Chaves: Relações de Poder, Ciência e Tecnologia, Bahia século XIX. 

Objetivos: 

Este Simpósio Temático objetiva promover a interlocução, discussão e socialização, por intermédio da reunião e 
consequentemente apresentação das pesquisas históricas que tomaram como temática central para investigação e análise as 
questões concernentes as relações de poder, economia, trabalho, ciência e tecnologia, para o aprimoramento das práticas 
agrícolas na Bahia, no espaço temporal de finais da colônia e todo o decorrer do período imperial, respectivamente séculos 
XVIII e XIX. 

Justificativa: 
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Entre finais do período colonial e o desenrolar do período monárquico, demarca um palco onde se operaram mudanças de ordem 
social, econômica e política que transformaram as formas das relações de produção e trabalho, relativas aos sujeitos e suas 
relações de trabalho, aqui marcadas pelo escravismo em embate com os arranjos políticos e sociais de uma Europa em 
industrialização e expansão capitalista, às inovações tecnológicas e científicas que lançavam promoviam reorganizações nas 
práticas de produção agropecuária, e seus impactos nas noções de higiene e desenvolvimento de infraestrutura urbana e rural, 
ligadas diretamente à concepção do grau de civilidade/modernidade do Brasil diante de seus pares no comércio internacional. 
Neste contexto, as autoridades, os produtores e os sujeitos do mundo do trabalho na Bahia do século XIX, se inseriam nesta 
lógica por intermédio da adequação, negação ou subversão às tentativas de controle político em graus variados - desde o poder 
camarário, provincial ou imperial - das atividades produtivas, postulados de práticas regulamentares de ocupação, produção, 
abate, venda e registro de víveres, disciplinarização dos saberes e controle dos meios de fiscalização das atividades econômicas 
para o abastecer interno e externo à Bahia, em contextos que variaram da regularidade à escassez ao longo dos oitocentos. Assim, 
consideramos importante continuarmos abrindo espaços para o diálogo profícuo entre a História e suas interfaces com a 
economia, o social e cultural, o político e a ciência e tecnologia, através desses sujeitos baianos, políticos, senhores, escravizados, 
trabalhadores livres, pequenos agricultores, estudantes, técnicos, comerciantes, vendedores, tropeiros, vaqueiros e agentes 
públicos, que são a própria Bahia em movimento no século XIX. 

 
1. A INDUSTRIALIZAÇÃO DA BAHIA ENTRE 1877 Á 1887: DESAFIOS DE UMA POLÍTICA 
PROTECIONISTA, E UMA AGRICULTURA EXPORTADORA 

 

Elias Lima 1 
Universidade do Estado da Bahia-UNEB 

 eliaslima200405@gmail.com 
 
 

Resumo: A presente comunicação busca expor alguns resultados parciais sobre a pesquisa em desenvolvimento que 

tem como objeto de investigação o processo de industrialização na última década do império. Nesta análise, estamos 

traçando o progresso da indústria têxtil e a política industrial em Salvador e regiões adjacentes. Um dos objetivos da 

pesquisa é apontar como a indústria têxtil era vista como primordial na sustentabilidade da economia da província 

percebendo como os políticos da época debatiam as concessões governamentais relacionadas as medidas protecionistas 

que fomentavam o fortalecimento da indústria têxtil e geravam embates desta com a lavoura e sua política 

agroexportadora.  

Palavras chave: indústria têxtil; protecionismo; política industrial 

 

                                                        
1 Licenciando em História pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB – campus XIII  
Monitor voluntário do núcleo de História Local-NHL. Monitor voluntário do Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico. 
Email: Eliaslima200405@gmail.com 
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Abstract: This communication seeks to expose some partial results of research in development that has as 

investigation object the industrialization process in the last decade of the empire. In this analysis, we are charting the 

progress of the textile industry and industrial policy in Salvador and surrounding regions. One of the research goals is 

to point out how the textile industry was seen as paramount in the sustainability of the province's economy realizing 

how the politicians of the time debating the government grants related protectionist measures that fostered the 

strengthening of the textile industry and generated clashes this with the crop and its agro-export policy. 

Keywords: textile industry; protectionism; industrial policy. 

 

Em um contexto geral sobre a escrita referente a industrialização brasileira, as maiores divergências existem entre os 

chamados tradicionais que creditam maior importância a industrialização no pós segunda guerra e os revisionistas que 

buscam uma análise da indústria brasileira ainda no século XIX. Neste embate, já nos parece superada a ideia de que a 

indústria brasileira surge em um passe de mágica na Era Vargas, a contenda referente ao início da industrialização no 

século XIX ou XX já foi superada, apesar desta ainda não ter chegado nos livros didáticos. No entanto, uma outra 

discussão parece ser cada vez mais forte, a importância das últimas décadas do XIX para a indústria nacional como 

também o que retardou e propiciou o seu impulso durante a segunda metade deste século.2 

Quando Albert Fishlow 3estuda o processo de substituição das importações este é categórico em apontar que o algodão 

foi o primeiro produto a provocar esse processo de substituição, no entanto, este aponta o século XX como 

preponderante nesta substituição, deixando o protagonismo no máximo para a última década do século XIX. Por outro 

lado, são fortes os estudos que percebem as últimas quatro décadas do século XIX como propicia a industrialização no 

brasil, a agricultura passa por crises e no Brasil cresce uma ideia de aversão aos investimentos estrangeiros.  

É neste recorte temporal que nosso artigo se situa, buscamos estudar principalmente a última década do império, 

(1877-1887) 4com o intuito de perceber como a indústria baiana começar a ascender novamente depois de uma década 

de declínio e de poucos investimentos no setor. As oscilações na década de 1870 e ascensão na década seguinte que a 

                                                        
2Sobre este debate ver: SAMPAIO, J. L. P. Evolução de Uma Empresa no Contexto da Industrialização Brasileira: a Companhia 
Empório Industrial do Norte – 1891/1973. Dissertação (Mestrado de Ciências Humanas) – Universidade 
Federal da Bahia, 1975. 
3 ORIGENS E CONSEQÜÊNCIAS DA SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES NO BRASIL. Estudos Econômicos, São Paulo v. 2 n? 6 p. 7 dezembro 1972 
4 É evidente que o período imperial no brasil teve fim em 1889, no entanto nossas fontes disponibilizadas pela Hemeroteca digital nos levam 
apenas a 1887 e por este motivo regressamos dois anos em nosso recorte para assim continuarmos com a análise dos 10 últimos anos do 
império  
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Neli Paixão evidência em sua dissertação nos faz pensar sobre as questões políticas e econômicas que levaram a 

construção dos pilares da indústria baiana mesmo em um período de crise do regime político vigente.  

Para esse estudo utilizaremos como fontes o jornal O Monitor, formado por políticos dissidentes do período. O jornal 

teve curta circulação, e os disponibilizados na hemeroteca vão de 1876 a 1881 nossa outra fonte de pesquisa são os 

Annes da Assembleia Legislativa Provincial da Bahia nos anos de 1877 a 1887. 

Cabe salientar ao leitor que não iremos nos ater a cada sujeito que será citado durante o trabalho, ou seja, na análise 

dos discursos proferidos nos jornais e na assembleia provincial daremos maior ênfase para o conteúdo deste, e não 

para quem o constrói, mesmo sabendo da importância de uma crítica profunda sobre quem estar por detrás dos 

discursos, quais suas ideologias e objetivos deixaremos esta análise para um trabalho futuro, no momento nos 

atentaremos em perceber como esses discursos revelam os embates entre a indústria baiana em busca de proteção e a 

lavoura exportadora.  

Pensar a industrialização na Bahia durante o império é ter em mente que o governo buscava a cada momento 

beneficiar quem mais pressionava por medidas, e no fim não agradava a ninguém, apenas resolvia problemas 

imediatos que geravam maiores do outro lado da força. Parece confuso no início, mas no decorrer da leitura iremos 

escurecer as principais questões referentes a indústria na Bahia. 

Relacionar uma política protecionista com uma postura agroexportadora base da economia do império, é uma questão 

complexa, a linha entre a proteção e o monopólio é muitas vezes tênue e levada mais por questões particulares do que 

por uma discussão liberal ou verdadeiramente protecionista, em algum momento quando analisamos os discursos na 

assembleia legislativa da província percebemos mais um posicionamento por conveniência do que por uma postura 

ideológica/política presente na época entre os deputados.  

Como aponta Henrique Dias Tavares os políticos do período imperial na Bahia não eram muito ligados aos seus 

respectivos partidos, esses apareciam apenas no ano da eleição e logo perdiam força, os políticos da época eram mais 

ligados aos caciques políticos, e não aos partidos. 

Cabe salientar também que a política era um meio de poucos, e estes poucos buscavam manter seus privilégios, seja 

esses como agricultores, industriais, escravistas, importadores, ou um conjunto de todos esses investimentos, o que 

vale lembrar é que uma grande parte destes sujeitos da assembleia legislativa lutavam por interesses particulares ou 

coletivos de sua “classe de investimentos” e que não estão ligados a aspectos liberais ou conservadores. 

Adentrando no debate sobre a importância do protecionismo para as indústrias, um artigo do jornal O Monitor é 

categórico em afirmar que:  
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Vemos todos os dias é que os nossos legisladores, bem como todos aquelles que se acham encarregados da questão dos interesses da nação, 

que não podem deixar de ser os interesses do proprio povo, pois que é elle quem constitui a nação, longe de pois indagar de seus males e de 

suas necessidades mais palpitantes, só estudam, só procuram saber o que se passa nos paizes estrangeiros para importarem, sem indagar da 

índole, circumstancias, condicções e interesses do próprio paiz que as regem[...]é preciso que se diga tudo, nem mesmo os paizes estrangeiros 

elles estudam, senão em relação á parte politica porque si isso fizessem, longe de transportarem tudo que actualmente por lá fazem os 

verdadeiros patriotas d’aquelles paizes, ainda mesmo os mais adiantados, se cohibiriam, porque entrariam no conhecimento de que para que 

qualquer d’elles chegasse a attingir o grão de desenvolvimento que possue foi preciso, necessario e indispensavel que seguisse cada um o 

mesmo rumo, isto é, proteger as industrias do paiz, impondo uns onerosismos impostos aos produtos ou mercadorias importadas, outros até as 

abolindo ou expressamente as prohibindo, para não entrarem em competencia no mercado com as do paíz; e só depois de desenvolvidas e 

florescentes estas, isto é, quando os productos estrangeiros similares já não podiam abalar o credito e desenvolvimento dos productos 

manufaturados no paíz, é que deram livre curso aos demais[...] ( As industrias no paiz III. O Monitor, Bahia, 5 de agosto de 1876, pg,2-3. 

Disponivel em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 20/11/2019) 

Apesar deste artigo ser de 1876, serve para evidenciar o quanto uma política protecionista tinha o apoio de alguns 

grupos, estes percebiam que o protecionismo era a base de uma política industrial, vendo as tarifas frente aos produtos 

importados como a elemento central nesta política protecionista. É perceptível que o jornal vai de encontro a prática de 

livre comercio aos produtos importados, é claro também que uma maior proteção como é pedida no jornal estremeceria 

as relações de livre mercado que sustentava os lucros da lavoura agroexportadora como também os que viviam da 

comercialização de produtos importados, por outro lado, essa política aberta frente aos produtos estrangeiros acaba por 

desestabilizar a produção interna industrial, que não conseguia competir com produtos de melhor qualidade e de 

preços mais em conta trazidos do exterior.  

No entanto não podemos cair na tese de que os legisladores baianos eram totalmente contrários ao protecionismo como 

o artigo acima pode passar a impressão, muitos destes tinham investimentos e/ou interesses na indústria nacional e 

eram favoráveis a políticas que iam de encontro ao fomento destas. 

Em um debate ocorrido na assembleia legislativa em 1877 podemos perceber o olhar que se tem frente aos produtos 

estrangeiros vendidos pelos mascates, neste momento já podemos perceber um maior apelo frente ao protecionismo 

aos produtos nacionais  
Sr. Zama – não há maior injustiça! Vejo negociantes a bradar contra os mascastes; se é tão bom larguem as lojas, vão mascatear, mas não 

querer se sujeitar ao que passam os mascates.  

Sr. Porto - E’ o mesmo que a praga dos gafanhotos; atiram-se ahi por esses mattos a venderem de modo que o nacional não póde mascatear da 

mesma forma. Faltam-lhe os meios, e além disto não póde competir com o estrangeiro, que além de tudo tem mais garantias. (Sessões do ano 

de 1877, Annaes da assembléa legislativa provincial da Bahia, Bahia,1877. Pg,185) 
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Podemos perceber assim que já existia uma certa “aversão” aos produtos estrangeiros, como também a concorrência e 

aos lucros que esses tiravam do país, no entanto, este movimento protecionista entrava em embate com necessidades 

exportadoras que necessitavam de uma boa relação com o exterior, e mais ainda, recaia sobre a discussão do 

monopólio, grande medo da época, gerador de aumento dos preços e carência dos produtos de primeira necessidade.  

Duas discussões que irão fazer parte da assembleia durante o período estudado são referentes ao abastecimento da 

carne verde e farinha, produtos de primeira necessidade que não estavam sendo disponibilizados ou quando estavam a 

preços inacessíveis a maior parte da população. Esta crise era relacionada ao monopólio sobre estes produtos que 

algumas pessoas detinham, e por este móvito direcionava seus produtos a exportação, gerando uma carência local ou 

quando vendiam na região, faziam isto por preços exorbitantes. Durante a crise de 1878 a câmara discute a 

possibilidade de comprar a farinha nas mãos dos “monopolistas” e revender a população por preços mais acessíveis, o 

que demostra o quanto esses produtos estavam relegados as mãos de poucos e que os privilégios concedidos muitas 

vezes poderiam se tornar um caminho para o monopólio.  

Vale abrir espaço para percebemos como os deputados da época percebiam o significado do conceito de monopólio e 

sua relação com os privilégios. Neste âmbito a fala do Sr. Barão de Villa Viçosa sobre a construção e uso do ramal de 

estrada de ferro em 1886 representam como uma parte dos legisladores viam como monopólio na época.  

Pedindo a palavra para fazer observações sobre o projecto n.599 que versa sobre o privilégio na construção de uma 

estrada de ferro o Barão Villa viçosa aponta que:  
estou prompto para dar o meu voto sempre que se trate de viação: eu, que sou lavrador, que reconheço a conveniência das estradas de ferro, 

não posso recusar-lhes  meu apoio. Eu quizara. Porém, que o meu illustre amigo tirasse o quer que seja de odioso que enxergo n’ste projecto. 

Sou muito inimigo de concessões de privilégios; em regra geral o privilegio é sempre um monopolio                 
(sessão do ano de 1876, Annaes da assembléa legislativa provincial da Bahia, Bahia ,1876. Pg,73. Disponível em  

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em 02/12/2019) 

No fim, quem sofria com essa relação entre privilégio e monopólio, eram as indústrias que buscavam alguns 

privilégios para se manter em um regime que tinha como base econômica a lavoura, os que buscavam se aventurar 

pelo meio industrial queriam algumas certezas de que estariam amparados frente a concorrência estrangeira e as 

variações cambiais recorrentes, no entanto, esses privilégios não eram vistos com bons olhos por uma parte que os 

percebiam como o primeiro passo para o monopólio.  
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Como é perceptível existe um combate a “Privilegiomania” 5 que faz com que as indústrias não cresçam por se só e 

fiquem refém da província, no entanto, é evidente que a mesma necessita de auxílio, principalmente a indústria têxtil 

que é a que mais busca se fixar na Bahia no período. Os principais privilégios estão relacionados ao auxílio financeiro 

do estado, e o privilegio na produção dos artigos que a empresa busca industrializar, no combate a esses privilégios 

principalmente com a premissa do monopólio e da inercia que este gera, percebemos um embate durante todo o 

período estudado entre os deputados defensores da indústria têxtil e os que defender firmemente a lavoura exportadora.  

Neste intenso debate, em 1880 a assembleia tenta aprovar a concessão de privilégio durante 30 anos ao senhor 

Visconde Pedroso de Albuquerque 6no fabricar de algodão trançado, o que vai de encontro as leis sobre privilégios que 

versa que estes serão concedidos apenas para os que introduzirem uma indústria ainda não explorada na região. Como 

sabido a indústria de tecidos já era forte na Bahia no período o que fazia com que tal privilégio beneficiasse o visconde 

Pedroso em detrimento de outras fabricas que viviam do mesmo negócio. O jornal O Monitor denuncia este projeto 

“inadmissivel ” da seguinte forma:  
Está pendente na assembléia um projecto que tanto tem de odioso quanto de estravagante, e que, no entretanto, parece que será approvado sem 

grande dificuldade: queremos fallar do projecto que concede ao Sr. Visconde Pedroso de Albuquerque privilegio por 30 anos para fabricar 

algodãosinho e algodão trançado. Em regra os privilégios são repellidos pela escola liberal: ofendem a liberdade de industria, coaretam o 

progresso e são uma barreira ao desenvolvimento do paiz. Não esperávamos, portanto ver bem acolhido n’uma assembléia toda de liberaes o 

projecto de que tratamos[...] (Um privilegio inadmissível. O Monitor, Bahia, 5 de agosto de 1880, Pg,2. Disponível: 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 30/11/2019) 

O redator do texto se identifica apenas como Z, mas é claro seu posicionamento em relação aos privilégios, durante o 

texto Z aponta a existência de fabricas já estabelecidas e que exercem a mesma função da que busca o privilegio, o que 

vai de encontro a lei, sendo enfático em salientar que as fabricas de tecidos precisam de proteção e não de privilégios, 

o que no fim significa o mesmo, dependendo de quem usa os conceitos, lembrando ainda que quatro anos antes fora 

concedido um privilégio de 30 anos a uma outra fábrica de tecidos e que a concessão deste novamente seria uma 

quebra ao direito adquirido pela fábrica anterior.  

Como já salientado, a indústria têxtil é a mais prospera da província no período por isto o monopólio sobre esta se 

torna cada vez mais cobiçado, o discurso propagado pelo jornal O Monitor é um eco dos que ocorrem na assembleia 

legislativa, não devemos viciar nosso olhar sobre o passado com nossa percepção atual do fazer política, na assembleia 

legislativa da província em sua maioria se era liberal quando convinha a seus interesses particulares, como dito acima 
                                                        
5 Jornal O Monitor. 18 de junho de 1876, Pg,3 
6 Era um dos comerciantes mais influentes na Bahia, traficante de escravos e socio de companhias de navegação. Foi um dos investidores na 
fabrica Todos os Santos em Valença, junto com Jhon Smith Gilmmer e Antonio Francisco de Lacerda. 
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os partidos quase não tinham força ideológica o que imperava era o poder financeiro e simbólico dos senhores da 

política, estes ditavam as regras do jogo, quando estas regras não agradavam, as principais queixas eram a 

inconstitucionalidade do projeto e no caso de privilégios, o futuro monopólio que este poderia gerar. É perceptível o 

exercício deste poder no caso do senhor Visconde Pedroso de Albuquerque que exerce uma forte influência no 

período, já que este vai de encontro as diversas industrias de tecidos já estabelecidas quando busca exercer um 

privilegio sobre uma indústria já existente e ainda desfere golpes contra a lei de privilégios que parece ter passado 

“despercebida” pelos legisladores. 

Este caso sobre o privilégio do visconde Pedroso de Albuquerque ainda segue como pauta por um período, tanto no 

jornal como na assembleia, não consegui determinar com precisão o desfecho do caso, mas até onde consegui segui-lo 

o mesmo parece ter sido aprovado nas duas primeiras discussões na assembleia provincial, o que tudo indica que o 

visconde saíra vitorioso na contenda.  

Avançando mais nos últimos anos do império percebemos que durante todo ano de 1883 os debates referentes aos 

impostos sobre o algodão e a política protecionista tomam conta da assembleia, na verdade, os impostos assim como 

proteção as indústrias e a defesa da lavoura serão as tendências das discussões até o fim do império.  

É perceptível que a indústria baiana, principalmente a têxtil, estar seguindo a paços curtos, mas firmes, e o que 

interessa agora aos defensores desta não é o privilegio sobre um determinado produto como no caso do visconde de 

Albuquerque, o que vai reger os debates na assembleia é a necessidade de uma maior proteção contra a ofensiva 

estrangeira para que as indústrias que já estão de pé floresçam como aponta o Sr. Tosta em um discurso em 1883 

quando busca sensibilizar a assembleia para o que a indústria vem sofrendo nos últimos anos:  
Existiam em 1860, na província, apenas três fabricas de tecido de algodão que eram si não me falha a memoria, as seguintes: a fabrica do 

queimado, estabelecida em 1834 a fabrica modelo, estabelecida em 1857; e a fabrica Nossa Senhora do Amparo, em Valença, fundada em 

1860. Estas fabricas empregavam cerca de 500 pessoas.  

Actualmente, mais de 20 annos são corridos, o numero de fabrica eleva-se a mais de dez[...] é claro que a industria de fiação e tecelagem de 

algodão tem elementos de prosperidade(apoiados); mas acontece que presentemente causas conhecidas ameaçam-n’a de regresso de morte. 
(Sessões do ano de 1883, Annaes da assembléa legislativa provincial da Bahia, Bahia,1883. Pg, 517. Disponível em: 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 12/12/2019) 

O discurso do deputado Sr. Tosta como um exímio defensor do setor industrial salienta a importância de uma maior 

proteção frente a indústria para que esta não pereça. As principais queixas são em relação a concorrência da aniagem, 

impostos mais incisivos sobre os produtos importados, e a concorrência com regiões como Sergipe e Pernambuco.  
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Por outro lado, os defensores da agricultura, se apegam a antiga discussão sobre o monopólio que este protecionismo 

pode gerar quando gera maiores dificuldades aos concorrentes como também o fato do algodão ser o único produto 

que não sofre com o peso dos impostos como o açúcar e o café, em sua defesa, os industriais usavam o discurso do 

algodão não ser exportado e por isto não há a necessidade deste ser taxado.  

Em uma dessas contendas entre industriais e os defensores da lavoura, percebemos claramente como esta distinção 

entre os interesses moldava a assembleia no período e como essas duas pautas divergiam entre si. Como aponta a Nicia 

Vilela Luz em seu livro Luta pela industrialização do Brasil, para agradar os industriais no império teria que retirar 

os privilégios que a lavoura tinha no período, e isto não seria tarefa fácil para o governo.  

Em um debate sobre a importância do protecionismo e necessidade do imposto sobre a aniagem, o senhor Barão de 

Villa Viçosa interrompe para argumentar que: 
Si os nobre deputados se julgam no direito de se constituírem advogados das fabricas de tecidos porque hão de negar-me o direito de advogar 

os interesses da província?  

O Sr. Annanias responde – eu sou advogado da industria nacional  

E novamente o Barão de viçosa “– e a lavoura não é também uma industria nacional, porque não é advogado d’ella? (Sessões do ano de 1883, 

Annaes da assembléa legislativa provincial da Bahia, Bahia,1883. Pg,398. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. 

Acesso: 12/12/2019) 

Neste momento percebemos de forma ainda mais clara a diferença entre os interesses das indústrias e os da lavoura, 

uma política protecionista acaba indo de encontro tanto em relação a um futuro aumento nos sacos feito de algodão 

que são necessários para exportação de café e açúcar quanto nas relações internacionais. 

Cabe salientar que neste momento o olhar protecionista não era defendido como uma ideologia política, este era visto 

como um mal necessário, ou seja, um estágio para o livre comercio, em uma assembleia legislativa em que a sua 

maioria se dizia liberais, já que esta era a moda da época, ninguém seria contrário ao livre cambio, mas os industriais 

viam as medidas protecionista como um estágio necessário e anterior ao livre comercio.  

Como foi dito acima, quando mais perto chegamos nos últimos anos do império, percebemos as mudanças frente ao 

discurso dos deputados se adaptando as necessidades que cada setor necessitava no momento. Em 1886 por exemplo, 

as pautas dos impostos continuam como uma das principais, imposto sobre o cacau, a borracha, o rapé, o coco dentre 

outros produtos exportáveis que passam a ser taxados de forma cada mais pesadas.  

Esse debate se relaciona com a busca pelo equilíbrio das contas da província, problemas que já denunciam o fim do 

império anos depois. Por outro lado, percebemos discursos que vão na contramão desta corrente, o fim do imposto 

sobre o açúcar é uma das pautas que invariavelmente faz parte de uma seção da assembleia, o discurso prol 
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protecionismo a lavoura evidencia a crise que esta passa no período, o açúcar passa a ter concorrentes mais fortes e 

perde força comercial no exterior o que acaba também enfraquecendo os deputados defensores deste setor econômico, 

do outro lado a indústria baiana continua crescendo e o debate que anteriormente era por protecionismo e privilégios, 

passa a ser por mão de obra importada e substituição da escravista. 

Cabe considerar que essa constante reorganização nos impostos também afetavam o meio industrial, as taxações sobre 

industrias ainda pequenas e as que buscavam inovar na província eram as principais afetadas com os altos impostos, 

neste âmbito podemos citar as novas fabricas de velas, a indústria de charutos, aguardente e rapé, esta última 

especificamente gera embates intensos na assembleia durante o ano de 1886.  

Sobre a indústria têxtil, uma pauta no ano de 1886 chama a atenção, esta já vinha sido levantada nos anos anteriores, 

no entanto parece chegar com maior força no ano citado. A discussão sobre os impostos sobre os produtos 

interprovinciais reanima as discussões sobre protecionismo e monopólio. O deputado Sr. Severino defensor do setor 

industrial denuncia as províncias de Pernambuco e Sergipe por pesarem um imposto sobre o açúcar ensacado por sacos 

feitos de algodão de fora da província, o que acaba por restringir o campo comercial das indústrias baianas, em 

consonância com isto temos a antiga concorrência da aniagem, caso que toma características particulares em 1886 e 

que exemplifica o novo jogo político de então.  

Alguns anos antes, como foi citado acima, o setor da indústria têxtil na assembleia passa a discutir um imposto sobre a 

aniagem, produto que vinha gerando uma concorrência com o algodão, no fim este imposto foi aceito pela assembleia, 

esse medida protecionista acabou gerando uma maior dependência dos senhores de açúcar e do café aos sacos de 

algodão, e apesar deste serem preferíveis no caso do café, são recorrentes os abusos nos preços dos sacos por parte das 

indústrias têxtis que aumentam os preços dos seus produtos no período de exportação do café e açúcar, tudo isto como 

consequência do monopólio que a mesma conseguiu estabelecer no decorrer dos anos. Em 1886 as discussões sobre as 

diferenças entre a aniagem e o algodão referentes a qualidade dos sacos e o monopólio estabelecido pelas indústrias, 

são temas recorrentes no discurso de deputados como o Barão de Villa Viçosa, porém, o contexto político e econômico 

agora é outro, a força da indústria têxtil não pode ser mais ignorada, a força dos advogados da lavoura não é mais a 

mesma e em contrapartida a lavoura estar passando por um momento de crise assim como o império, a republica surge 

para colocar a indústria como motor econômico do futuro e deslegitimar o discurso dos que pensavam a agricultura 

como o caminho natural da nação.  

Percebemos essa maior participação do setor industrial na dinâmica da província quando analisamos os privilégio 

discutidos na assembleia para a construção de ramais de estradas de ferro que entram na necessidade de melhoramento 
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logístico e escoamento da produtividade, tanto agrícola quanto industrial, a modernização do porto de salvador, que se 

inicia na segunda metade do século, os impostos cobrados sobre os produtos intraprovinciais e a Companhia Empório 

Industrial do Norte – CEIN  financiada por Luiz Tarquinio e que se tornará uma das maiores do país no setor têxtil e 

uma referência na construção da relação com o operariado com a organização das vilas operarias, inspiradas no 

modelo inglês são exemplos crassos do poder industrial baiano antes do século XX. 

Podemos concluir parcialmente apontando que com a chegada dos últimos anos do império temos uma maior força 

política do setor industrial, que passa a adquirir cada vez mais privilégios, concessões estas que iam de encontro as 

necessidades da lavoura que passa a entrar em declínio no mesmo período. Neste contexto percebemos o quanto a 

década de 80 do século XIX foi primordial para que a indústria baiana se estabelecesse como um dos pilares da 

economia da província, com a aquisição de privilégios, e estabelecimento de monopólio, como o da indústria têxtil, 

que se tornaram primordiais para a vitória no campo político e econômico do setor têxtil frente os “advogados” da 

lavoura e do café.  
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A economia do Brasil foi pautada na exploração dos seus gêneros naturais encontrados neste território com a 

chegada dos portugueses, a princípio seria a extração da madeira para construção ou de tinturaria, no caso do Brasil o 

pau brasil, até que a agricultura ganhasse formas mais rentáveis. A produção do açúcar se torna uma possibilidade 

agroexportadora e rentável somente depois de iniciada uma ocupação mais efetiva deste território.  

Caio Prado Júnior7 um dos grandes pesquisadores da formação econômica do Brasil, demonstra que o sentido 

da formação e evolução histórica brasileira se voltou para fornecer bens agrícolas tropicais para o mercado europeu 

como o açúcar. O objetivo era atender às necessidades da Metrópole com vistas a viabilizar a ocupação dos domínios 

portugueses na América e render excelentes lucros. 

Nos séculos seguintes o fumo e o café foram outros produtos visionados com fins lucrativos. Na Bahia, esta 

produção de açúcar se expande nas terras do Recôncavo próximas de Salvador e sua ligação com o eixo do baixo sulde 

gêneros de abastecimento. 

Este crescimento da fronteira agrícola impulsiona uma necessidade de garantir alimentação para atender a 

população fixa e flutuante de Salvador e do seu entorno que, crescia intensamente durante os séculos de ocupação 
                                                        
7 PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense: Publifolha, 2000 
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portuguesa, desta forma impõe estratégias para abastecer a população de itens indispensáveis na mesa tanto de ricos e 

pobres daquela Bahia do século XIX.  

Dentre estes gêneros alimentícios (feijão, arroz, mandioca, milho e legumes) a produção da farinha de 

mandioca desponta para o mercado interno e para a economia da Bahia com a devida importância e, impõe este 

movimento econômico independente do cultivo para exportação. Para Barickman, os chamados gêneros de primeira 

necessidade moldaram uma paisagem social e econômica do Recôncavo rural e esta produção local voltada para essa 

demanda, por sua vez, mantinha relações tanto conflituosas quanto complementares com a economia de exportação 

dominante8.  

No baixo sul da Bahia, que compreende a região de Cairu e Camamu, esta relação foi bastante conflituosa e 

repleta de imposições, ordens e leis para garantir uma produção de farinha que pudesse suprir a demanda urbana e 

rural deste produto indispensável na alimentação de Salvador e seu entorno.  

Desta forma, este artigo é uma parte do capítulo da dissertação de Mestrado que tem como objetivo fazer uma 

análise sobre a importância da farinha de mandioca, como alimento que foi a base da estrutura que possibilitou os 

portugueses efetuarem com sucesso a ocupação e povoamento destas terras recém-conquistadas, dentro de uma 

política mercantilista. Ao analisar as vilas do baixo sul, Cairu, Camamu e Boipeba, tem-se um exemplo desta política 

impositora que desde o século XVII obrigava estas regiões a produzir para abastecer Salvador e sua hinterland. 

 

Para além da economia agroexportadora: O mercado da farinha de  mandioca nas vilas do baixo sul 

 

A utilização de pão feito com o trigo importado só aparecia nas mesas dos ricos da cidade, ou seja, os 

imigrantes portugueses, a população na sua maioria consumia o “pão da terra”. O cronista Luis dos Santos Vilhena 

descreve em suas narrativas que “a experiência tem mostrado que, quando em caso de necessidade se lhes dá pão, 

pedem farinha para comerem com ele; e tanta força tem seu uso, que os mesmos cães, dando-se-lhes pão, o cheiram, e 

não lhe pegam” 9. A prova desta importância está nos registros do Celeiro Público de Salvador, entre 1785 e 1851 a 

farinha representou 88% de entrada, enquanto que o arroz 5%, milho 6% e feijão 1,3%. 

Desde o século XVII Portugal já exercia forte pressão na administração colonial para garantir o abastecimento 

da farinha na cidade de Salvador e seu entorno. A estratégia era instituir legislações, leis, decretos que evitassem a 
                                                        
8 BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2003. p. 89. 
9 Vilhena. Luis dos Santos. A Bahia do século XVIII: v.1, p. 159. Apud Barickman p. 91. 
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falta do produto no mercado, e desta forma o plantio da mandioca foi facultado em terras ditas “impróprias” para o 

cultivo da cana de açúcar.  

Na penúltima década do século XVII, uma carta dos oficiais da Câmara da Bahia com data de nove de agosto 

de 1687, enviada através do governador Matias da Cunha para sua Majestade em Lisboa, solicitava que “todos 

moradores do Recôncavo plantem cada um quinhentas covas de mandioca por escravo que estivesse em serviço e 

particularmente os que lavram” 10. Isso porque a cidade de Salvador e seu entorno não poderiam ficar dependentes das 

vilas de Cairu, Camamu e Boipeba, principais regiões produtoras de farinha no período, para abastecerem-se. Isto 

demonstra o quanto este tipo de economia “subsidiária” 11 e local era necessário para o abastecimento e manutenção da 

lavoura de gêneros de exportação. Somente em 1688 que o rei demonstra preocupação com a questão e manda publicar 

um Alvará, exigindo o plantio das ditas 500 covas de mandioca por escravo tanto para quem planta a cana quanto para 

o tabaco. Outra medida bastante interessante foi a aplicação de um Alvará em 1700 que obrigava os homens de 

negócio que comercializavam pela Costa da Mina a plantar mandioca suficiente para sustento da frota.  

Esta análise sobre a atividade dita “subsidiária” por Caio Prado Junior já foi superada graças aos novos estudos 

da História Agrária que desde a década de 1980 por intermédio de Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira 

da Silva se debruçam em trazer novas fontes que possam comprovar a ação dos pequenos e médios produtores, que 

apesar de estarem longe da agricultura de exportação, faziam parte dos negócios e comércio da Bahia. Mais 

recentemente em 2003, os estudos de Bert Barickman vem trazer uma nova luz aos estudos do mercado interno e 

levanta a tese de que esta produção interna, a farinha de mandioca, foi de suma importância para a expansão da 

agricultura de exportação que vigorou no Recôncavo baiano entre o século XVIII e XIX. 

Francisco Carlos Teixeira da Silva em seu estudo utiliza as conclusões de Schwartz sobre a diferenciação 

existente entre as diversas sub-regiões do “em torno” de Salvador do qual indica: o Recôncavo da mandioca com as 

freguesias de Jaguaripe e Maragogipe; Recôncavo misto (açúcar/mandioca) com Saubara e por fim o Recôncavo 

açucareiro com as freguesias de Passé, Santo Amaro e Rio Fundo12.  O autor aprofunda esta visão utilizando os dados 

coletados advertindo que o objeto do estudo é bastante diferente. Ele conclui que as freguesias de Maragogipe, Nazaré 

das Farinhas, Jaguaripe e Itaparica foram às primeiras regiões na produção e abastecimento da farinha por estarem 

mais próximas de Salvador. Um segundo círculo foi formado pelas vilas de baixo - Cairú e Boipeba na Ilha de 

                                                        
10 Arquivo Histórico Ultramarino – Luísa Fonseca, caixa 28 doc. 3421-3422 
11 Para Caio Prado Junior esta produção só existiu para manter a agroexportação do açúcar.  
12 SILVA. Francisco Carlos Teixeira da. A Morfologia da Escassez: crises de subsistência e política econômica no Brasil colônia (Salvador e 
Rio de Janeiro, 1680-1790). p. 124. 
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Tinharé, Camamu, Valença e Maraú no limite mais ao sul chegando até o Rio de Contas. O último círculo fornecedor 

de alimentos é Ilhéus com Olivença e a vila de Una. 

A população de Salvador e seu entorno consumia em grandes quantidades e em inúmeras receitas, a quantidade 

diária padrão de farinha de mandioca era de 0,907 litros ou cerca de 630 gramas/pessoa. Esta quantidade fornecia a 

caloria suficiente para um homem adulto trabalhar e se manter. Infelizmente não se tem dados precisos da quantidade 

de farinha que a cidade de Salvador consumia, o mais próximo registro que se tem confirmação foi feito pelo Celeiro 

Público com a quantidade média de farinha entre 1780-1840, conforme segue abaixo13: 

DÉCADA MÉDIA ANUAL (em alqueires) 
1780 252.735 
1790 286.369 
1800 304.025 
1810 356.869 
1820 373.327 
1830 414.304 
1840 406.046 

   Quadro 1: reduzido para décadas14 

 Pensando nesta demanda urbana e rural, Barickman observa que para calcular o tamanho deste comércio será 

preciso, no caso da demanda urbana, calcular considerando os dados censitários sobre a população de Salvador. A 

tabela abaixo reúne os resultados de vários censos entre os séculos XVIII e XIX (1706-1872). 

Ano População  Ano População 
1706 21.601  1775 33.635 
1755 37.453  1780 39.209 
1757a 34.442  1805 45.600 
1757a 37.323  1807 51.112 
1759 40.263  1870 77.686b 

1768 40.922  1872 108.138 
Quadro 2:  Apud Barickman. Bert. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. p. 98.15 
a Resultados de dois censos, ambos realizados em 1757. 
b Resultados de um censo realizado pela polícia; obviamente uma subestimação. 
 

                                                        
13 O mapa demonstrativo dos números de alqueires dos produtos básicos na alimentação (farinha, arroz, milho e feijão) está no APEB, seção 
colonial e provincial, maço 1611. 
14 Dados copilados e referenciados por Richard Graham. Alimentar a cidade: Das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780-1860), 
p. 137 e 328-331. 
15 O autor reuniu diversos dados com estimativas que estão também referenciados nas notas explicativas do capítulo 2, p. 344, nº21.  
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 Estes dados são subestimados por conta da grande variação entre os moradores permanentes da cidade e a 

população flutuante que chegavam de vários pontos do Recôncavo e do comércio transatlântico escravista, por ser 

Salvador um dos mais importantes portos do tráfico negreiro e do comércio atlântico16. Para Kátia Mattoso, o mercado 

de Salvador no século XIX, é essencialmente comercial, de nível internacional que domina de longe todas as 

atividades comerciais e financeiras da Bahia, é também uma importante praça de distribuição de mercadorias 

importadas que abastece regiões distantes e que estão ligadas pelo transporte marítimo e pelos caminhos do sertão, 

desenvolve um comércio interprovincial permitindo atingir por via marítima Aracaju e Maceió17. Assim sendo, a 

capital da Bahia era um dos mais importantes mercados urbanos do Brasil entre o século XVIII e XIX e a cidade mais 

populosa da América Portuguesa. Embora tenha perdido este status em 1783, quando a sede do governo foi transferida 

para o Rio de Janeiro, e depois com a chegada em 1808 da família real, sua importância ainda permanece até o começo 

do século XX.  

 Voltando seus estudos para a demanda rural e para as práticas adotadas pelos engenhos e os lavradores de cana 

para assegurar quantidade suficiente de farinha de mandioca que alimentasse as famílias nos engenhos e seus escravos. 

Barickman faz uma discussão sobre as questões da autossuficiência e do abastecimento com base nas fontes e revendo 

os estudos de Luís Antônio de Oliveira sobre a descrição econômica da Bahia por volta de 1790, e para isso aborda 

cada uma das três possíveis estratégias para o abastecimento, o autor infere: 

 
Primeiro tal como os lavradores de fumo, podiam mandar seus escravos cultivarem mandioca e usar a 
mandioca colhida para preparar farinha; essa farinha distribuiria como rações aos mesmos escravos. 
Segundo, podiam dar aos seus escravos a terra suficiente e o tempo “livre” necessário para que 
cultivassem toda a mandioca de que precisavam. Qualquer uma dessas estratégias tornaria suas 
propriedades autossuficientes em tempos normais. A terceira estratégia, ao contrário, envolvia o recurso 
ao mercado. Senhores de engenho e lavradores de cana podiam comprar farinha e distribuí-la em rações 
regulares. (BARICKMAN, BERT, 2003, p. 104) 

 

Considerando cada uma das estratégias em separado, o autor conclui que sobre a primeira estratégia tendo o 

cultivo de mandioca por conta do proprietário as fontes nos inventários post-mortem entre 1780 e 1860 nos engenhos 

do Recôncavo, “torna-se evidente que os senhores de engenho e os lavradores não cultivavam mandioca alguma”.  

                                                        
16 Ribeiro. Alexandre Vieira. O comércio de escravos e a elite baiana no período colonial. In: Fragoso. João. Conquistadores e Negociantes. 
Cap. 6, p. 313 
17 Mattoso. Kátia M. de Queirós. A Bahia: a cidade do Salvador e seu mercado no século XIX. 1978, p. 239-245 
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Diante da segunda estratégia da qual aborda uma questão bastante discutida pelos historiadores sobre o tempo 

“livre” que o escravo teria para cultivar a mandioca para seu sustento, o autor faz uma longa discussão fazendo uma 

comparação com os estudos sobre as Antilhas e o sul dos Estados Unidos, em que esses escravos conseguiam um grau 

limitado de autonomia, e em alguns casos desenvolver ampla variedade de atividades comerciais. Já num outro 

extremo, os escravos de Barbados, Antígua e no sul dos Estados Unidos dependiam das rações que os senhores 

distribuíam18. Com relação aos escravos e engenhos no Recôncavo da Bahia os inventários analisados pelo autor, 

fornecem a afirmativa que os escravos vendiam seus produtos por conta própria, mas sendo poucos os exemplos não se 

pode afirmar que era uma prática comum e regular, Assim, o autor conclui que dentro do período estudado os escravos 

não produziam quantidade suficiente para seu sustento. Era, portanto, necessário suplementar a alimentação com as 

rações que recebiam dos seus senhores19. 

Quanto à terceira estratégia, esta envolvia o recurso ao mercado, ou seja, compravam no mercado local a 

farinha para alimentar seus escravos. Os senhores de escravos acreditavam que comprar farinha seria mais vantajoso 

do que cultivar sua demanda. Além da farinha, adquiria também a carne seca, bacalhau e carne fresca com a intenção 

de manter o mínimo de ração diária para a lida nos canaviais.  

Bert Barickman pesquisa nos inventários post-mortem de trinta senhores de engenhos entre 1788 a 1864 para 

atestar a regularidade e comprovar a evidência de que os senhores de engenho compravam farinha para alimentar seus 

escravos20. Outro ponto abordado pelo autor na fonte pesquisada, é que de um extremo estava a autossuficiência como 

no Engelho de Açu da Torre que cultivavam mandioca suficiente ou concediam para os escravos terra e tempo para 

cultivar a própria mandioca nas suas roças. No outro extremo, senhores que compravam toda a farinha necessária para 

o sustento dos escravos. Em contrapartida, o Engenho Genipapo combina as duas estratégias cultivando nas terras dos 

escravos, do proprietário e comprava farinha, esta opção dependia da qualidade dos solos, da distância das feiras e dos 

preços do açúcar e da farinha no mercado. Quando havia escassez da farinha elevava o preço ou as receitas do açúcar 

caiam, podiam recorrer à produção doméstica e o inverso também quando o açúcar estava com alto preço ou a farinha 

barata, podiam recorrer ao mercado para abastecer suas propriedades21.  

Segundo a estimativa grosseira do autor, o mercado de escravos no Recôncavo em 1818 compreendia entre 

9.300 a 13 mil escravos, para alimentar a estimativa de 9.300 seria necessária uma demanda de 85 mil alqueires ou um 

                                                        
18 Ver esta discussão em Barickman, p. 108 
19 Idem p. 116 
20 Idem p. 118-120. 
21 Idem p. 121 
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quinto de toda farinha que entrava anualmente no Celeiro Público22. Barickman afirma ainda que nos inventários nas 

últimas três décadas antes da abolição, os senhores de engenhos continuavam a comprar para seus escravos a mesma 

quantidade de itens que seus avós já costumavam comprar no fim do século XVIII23.  

O autor em suma afirma que direta e indiretamente, a economia do açúcar fomentou e até exigiu o 

desenvolvimento no Recôncavo de um mercado urbano e rural significativo de farinha e de outros gêneros essenciais à 

alimentação. E afirma também que estas mesmas relações limitaram severamente a possibilidade de que a expansão do 

mercado interno acarretasse mudanças qualitativas dinâmicas na economia como um todo24.  

As vilas do baixo sul entram nesta dinâmica de produzir farinha para abastecer o Recôncavo e Salvador desde o 

século XVII. Obrigadas a produzir farinha de mandioca para municiar e alimentar as tropas portuguesas na fortaleza de 

Morro de São Paulo, além de abastecer Salvador. 

O ponto estratégico na região é a Fortaleza de Morro de São Paulo, que foi construída pelo então Governador 

Diogo Luiz de Oliveira em 1631, para proteção contra invasores. Foi de extrema importância na guerra contra os 

holandeses e no abastecimento da farinha de mandioca na região.  

João da Silva Campos nas crônicas assim exalta a importância da fortaleza: 

  
Nenhum dos acidentes topográficos do litoral baiano, depois da baía de Todos os Santos, possui tão 

larga nomeada nas páginas da nossa história local, nem foi tão conhecido na costa brasileira como 

Morro de São Paulo. Não houve embarcação de pirata ou corsário, nau de comércio, de exploração, ou 

da Índia, frota de comboio, armada amiga ou inimiga que navegasse as águas territoriais da Bahia sem 

por ele de se balizar. Nunca expedição inimiga veio atacar a cidade de Salvador que não fosse antes 

cruzar nas águas da Ilha de Tinharé (2006, p. 172). 

 

Segundo Marcelo Henrique Dias, além da demanda que a guerra gerou, o comprometimento do tráfico de 

escravos no porto da capital colocou os comboios negreiros em contato direto com as vilas produtoras de farinha, 

facilitando, assim, o acesso dos pequenos produtores a mão de obra africana (2007, p 228).      

O papel de zona de abastecimento das vilas de baixo neste contexto ganhou reforço com vários acordos que 

passaram a regulamentar a quantidade e os preços que deveriam ser praticados no comércio da farinha destinada ao 

                                                        
22 Idem p. 122 
23 Idem p.126 
24 Idem p. 127 
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abastecimento da tropa e para o mercado de Salvador, a estes acordos a partir de 1648 foi chamado de “Conchavo da 

farinha”. O acordo obrigava as vilas de baixo a municiar as tropas e armadas portuguesas com 4500 alqueires de 

farinha que seriam acondiconadas na Fortaleza de Morro de São Paulo, sendo 2000 alqueires de Camamu, 1800 

alqueires de Cairu e 700 alqueires de Boipeba. 

A vila de Camamu, ocupada e colonizada pelos jesuítas, em pouco tempo torna-se o principal centro produtor e 

exportador de farinha de mandioca. Um Ofício do Ouvidor da Comarca de Ilhéus, Baltasar da Silva Lisboa em 1799 já 

confirmava esta posição de destaque (ABNRJ. v. 36 p 144. Apud Silva p. 132).  

As rotas de escoamento da produção eram controladas pela administração colonial. O esquema de controle 

tentava evitar o desvio da farinha para outras vilas e engenhos do Recôncavo, assim como para outras províncias como 

Pernambuco, Sergipe ou Rio de Janeiro. 
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Mapa da Bahia século XIX com destaque para as vilas do baixo sul  
Fonte:  CEDIC/UESC. Apud. DIAS. Marcelo Henrique. 2007, p. 261 

 

Num acordo firmado em 1654 entre a Câmara das vilas e a Capitania da Bahia, o valor que se pagaria por esta 

farinha era de $320 réis o alqueire. Esse valor seria um forte incentivo à ação dos atravessadores e açambarcadores 

para interceptar a farinha diretamente nas vilas e vende-las diretamente ao comerciante final sem passar pelo Celeiro 

Público de Salvador e pagar as devidas taxas cobradas de $20 réis por saca. 

Em 1674 se proibe o estabelecimento de engenhos ou canaviais, assim como a criação de gado. A  única 

exceção foi para o poderoso senhor de engenho da região de Cairu, Antonio de Couros. Em 1718 diversas cobranças 

por parte da Câmara de Salvador sobre o atraso do envio da farinha. Para cumprir o acordo coube a Câmara contratar 

um comissário que se encarregaria de negociar pessoalmente com as câmaras das vilas. 

A tarefa de manter a guarnição com farinha de mandioca foi acordada com a população local, durante a guerra 

de Pernambuco, os moradores foram taxados conforme a quantidade de escravos que possuíam. Este tributo, segundo 

o cronista João da Silva Campos, pesou sobre os moradores por cem anos, pois somente a partir de 1734, ou 1738, o 

requerimento enviado pelos moradores dirigido ao vice-rei Vasco César fazendo-lhe sentir quantos lhes custava 

suportar semelhante encargo25. 

A farinha de mandioca que as vilas de baixo produziam, foi segundo nas palavras de Campos, a mais 

desenvolvida indústria da Capitania, com especialidade nos distritos da Barra do Rio de Contas, de Camamu, Boipeba 

e Cairu. Não era apenas para o sustento dos moradores e tropa da cidade da Bahia, abastecia também as armadas ou 

frotas de comboio, para as naus da Índia e outras, que escalavam, arribavam ou estacionavam no porto e ainda para as 

entradas do sertão. Essa fartura de farinha e outros mantimentos durante o período da ocupação holandesa, de 1630 a 

1654, os invasores elegeram a Capitania de Ilhéus e Porto Seguro como celeiros seus, no momento de maior penúria 

de víveres no Recife26.  

Na segunda metade do século XVIII esta região que estava longe da cultura de exportação se consolida como 

abastecedora de gêneros alimentícios. Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva,     

                                                        
25 CAMPOS, João da Silva. Crônicas da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. 3ª ed. Ilhéus: Editus, 2006. p. 173. 
26 Idem p.174-175 
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em 1757, o conjunto da região é constituído de “gente  pobre, escravos, forros velhos e miseráveis” (...) que se dedicavam ao 
cultivo da mandioca, posto que “com  poucos escravos não faz conveniência lavrar canas e com  menos de quarenta não 
pode engenho algum fabricar  açúcar”. (1991, p.130)  

 

A dinâmida deste mercado avança para o século XIX e podemos afirmar que, a as vilas de Camamu, Cairu e 

Boipeba estavam definitivamente no fluxo constante no comércio de farinha e numa economia que estava a par com a 

agroexportadora. Permite a participação ampla de pequenos produtores no sistema escravista do século XIX, consolida 

uma relação estrutural de dependência entre o centro e sua periferia desde o século XVI com possibilidade de lucro 

para os produtores locais e, não obstante, na última metade do século XIX dá início a um pensamento pautado no 

liberalismo. Discurso apresentado pretensamente como novo, na verdade estava embasado apenas na primeira fase da 

formação desta teoria. Entretanto, era a velha oligarquia defendendo as antigas práticas de monopólio, e o que 

aparentemente era velho, se colocava como sendo, para a época o novo modelo de pensar a economia considerando o 

direito à vida27.    

Por fim, seja por “vocação”, “obrigação” ou “imposição” as vilas aqui analisadas, desempenharam seu papel 

dentro de uma economia colonial mercantilista e que, a partir de 1850, com o fim do tráfico de escravos, recebe 

investimentos antes voltados ao sistema escravista e com isso a ação de outros personagens que estavam integrados a 

um amplo comércio abastecedor, assim como do pequeno lavrador que incorporou a conjuntura da economia no 

mercado interno.  
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Resumo: O presente trabalho versa sobre coronelismo no interior da Bahia, objetiva compreender as representações de 

grupos sociais populares subalternizados, enquanto sujeitos históricos, buscando entender a dinâmica social e política 

desses grupos com o poder local. O suporte teórico-metodológico se concentrou na análise da história Vista de Baixo, 

especialmente, a partir dos estudos de Edward Thompson sobre a história social na Inglaterra, Thompson contribuiu 

para o entendimento de que as experiências, ações, práticas desempenhadas pelos ditos “indivíduos comuns” são 

importantes para compreender os diversos fenômenos históricos. A fonte para este trabalho foi o romance Porto 

Calendário de Osório Alves de Castro, o enredo do livro retrata o período de transição temporal, do século XIX para o 

XX, é retratado o autoritarismo dos coronéis e seu domínio político e econômico nas organizações públicas e privadas, 

todavia, o foco central está na problematização da vida cotidiana dos sujeitos comuns, trata-se de uma análise que 
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pondera sobre as manifestações sociais e políticas protagonizados por sujeitos usualmente marginalizados. Dessa 

forma, pretende-se mostrar com este trabalho que o coronelismo foi um fenômeno que se desenvolveu com a 

participação ativa de vários grupos sociais subalternizados.  

Palavras-chave: Coronelismo; História Vista de Baixo; Porto Calendário. 

 

Introdução 

Ao longo do tempo na História do Brasil, desde o período de colonização, a distância das estruturas 

representativas do Estado no interior do país criou uma crise de legitimação do governo, fortalecendo o poder dos 

chefes locais nessas regiões. As dinâmicas políticas entre o setor público, o Estado e o poder privado, representado 

pelas oligarquias fundiárias, estabeleceram uma organização de poder mutuamente vantajosa ao longo da história 

brasileira. Essas organizações foram garantidas através de grande aparato militar (NEVES, 2008). 

A partir desses elementos que o coronelismo se estabeleceu e consolidou, se estendeu tanto pelo litoral quanto 

pelo sertão. Contudo, apresentou características específicas em cada região. A estrutura do coronelismo baseia-se na 

concentração fundiária e nas relações de poder dos chefes locais, partindo do município, como polo de influências, 

para uma escala regional, estadual e nacional. 

O tema do coronelismo é recorrente nas discussões e produções acadêmicas, por ser um elemento na formação 

da identidade brasileira, na construção do território e formas de poder, ainda que demonstre um lado negativo da 

construção do Brasil, por seu aspecto autoritário, concentração de poder e violência. Recentemente, estudos têm como 

tema as relações políticas, aspectos econômicos e sociais dos municípios do interior. 

Tradicionalmente, os estudos possuem uma predisposição às pesquisas e narrativas que focalizam a trajetória e 

a visão dos “grandes”, a maioria dos estudos sobre coronelismo centram-se na figura do coronel excluindo o 

“protagonismo” de outros sujeitos da história.  O silenciamento não é apenas uma questão social, é também geográfica, 

nos centros urbanos e na faixa litorânea há uma historiográfica que contempla a participação dos grupos sociais 

minoritários na história, todavia, essa prática não se estende a todo o território brasileiro. 

Sharpe (2011) considera que o primeiro estudo realizado sobre a História Vista de Baixo foi realizado por 

Edward Thompson com seu artigo “The History from Bellow”, publicado na revista The Times Literary Supplement, 

em 1966. “Daí em diante, o conceito da história vista de baixo entrou na linguagem comum dos historiadores” 

(SHARPE, 2011, p. 40-41). 
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Thompson propõe uma história que contemple a classe operária inglesa, desde os líderes sindicais até o 

trabalhador que não estava envolvido nas lutas de classe, discutindo as relações e as vivências de “indivíduos 

comuns”, compreendendo toda a dinâmica cultural dos trabalhadores. Trata-se de perceber “as potencialidades da 

história social do trabalho, uma vez desligada de seu caráter institucional mais antigo, e de parte da resistência 

intelectual e oficial (THOMPSON. 2001, p. 198). Esse artigo impulsionou os estudos relativo a importância de 

desenvolver trabalhos com uma perspectiva alternativa, sobre a história de grupos das camadas econômicas e sociais 

subalternos28.  

Por sua vez, a história vista de baixo tem suas fragilidades, principalmente em relação a documentação, uma 

vez que, os registros das experiências dos movimentos populares não era uma prática recorrente. Outro elemento que 

acarreta críticas é a orientação política dos historiadores quanto ao procedimento de escrita. “Em certo sentido, é claro, 

é difícil estabelecer-se uma divisão precisa entre um tipo de história e uma abordagem à disciplina em geral (...). 

Qualquer tipo de história se beneficia de uma abertura no pensamento do historiador que a está escrevendo” (Sharpe, 

2011, p. 54). Em seu ensaio, Hobsbawm (2013) se propõe a discutir e refletir sobre os problemas técnicos do que ele 

chama “história vista a partir de baixo ou a história da gente comum” (p. 280), faz uma reflexão da problemática desse 

tipo de abordagem, contudo, aborda a importância desse campo de estudos. 

Uma referência para a história vista de baixo é o comentário do sociólogo Michael Löwy (2005) às teses 

“Sobre o conceito de história” de Walter Benjamim. Löwy aborda o pensamento de Benjamim sobre a predominância 

da elite sobre os oprimidos, a elite utilizaria de mecanismos para enfraquecer as lutas revolucionárias das minorias. 

Para o autor, o historiador deve identificar-se com os grupos minoritários, repensar a história e refletir sobre a 

participação ativa dos grupos sociais oprimidos. Como Walter Benjamim disse, é necessário “escovar a história a 

contrapelo” para averiguar a realidade dos fatos. 

Nesta perspectiva, o romance Porto Calendário dialoga com o conceito proposto pela história vista de baixo, 

uma vez que problematiza sobre as participações sociais e políticas de sujeitos usualmente marginalizados. 

 

Coronelismo e poder local  
                                                        
28 Outros estudos sobre a história vista de baixo tornaram-se referência e contribuíram para a do campo de estudo, como O Queijo e os 

Vermes de Carlo Ginzburg, os trabalhos de Natalie Zemon Davis que buscava compreender o papel das massas na articulação da sociedade, 

Culturas do povo: sociedade e cultura no início da França moderna, O Retorno de Martin Guerre. HILL, Christopher em O mundo de ponta-

cabeça: ideias radicais durante a revolução inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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Na Primeira República (1889-1930) com um cenário político oscilante, no qual o país passava por um 

momento de transição e inconstância na economia e no meio social, com forças políticas em disputa, que o 

coronelismo, enquanto fenômeno, consolidou no poder no interior do país. A estrutura do coronelismo fundamentava 

na concentração fundiária e nas relações de clientelismo e de poder dos chefes locais, partindo do município, como 

polo de influências, para uma escala regional, estadual e nacional, dentro dessa dinâmica, os coronéis utilizavam a 

violência como recurso e estratégia de dominação, reforçando as relações paternalistas, de dependência e controle.  

A violência no contexto do coronelismo era utilizada como recurso de dominação de uma classe sobre outras, 

destarte, os coronéis faziam uso de força para reforçar as relações de dependência e controle. Nos períodos eleitorais 

os coronéis utilizavam de toda sua influência e poder para fraudar os resultados, é importante salientar que em muitos 

casos, ações brutais dos coronéis eram protegidas pelas autoridades governamentais. 

Na concepção de Pang, as relações colaborativas estabelecidas pelos coronéis com políticos estaduais e nacionais 

eram importantes, entretanto, os chefes locais tinham um poder indiscutível a nível local: 
 Em suma, o coronelismo é um exercício do poder monopolizante por um coronel cuja legitimidade e aceitação se baseia em seu 

status, de senhor absoluto, e nele se fortalecem como elementos dominantes nas instituições sociais, econômicas e políticas, tais como as que 
prevaleceram durante o período de transição de uma nação rural e agrária para uma nação industrial’ (PANG, 1979, p. 20, grifos nosso).  

Podemos inferir que o pensamento de Pang em desconsiderar a posse da terra como elemento principal para o 

poder financeiro dos coronéis surge a partir das transformações do meio rural na Primeira República, em que o 

comércio começa a se destacar. Contudo, visto que, no interior do país a posse da terra era um símbolo de riqueza. 

Mesmo que não fosse a fonte principal do poder, a propriedade da terra representava prestígio. 

Nunes Leal aponta um declínio do coronelismo nos anos finais da Primeira República, em contrapartida, Pang 

defende que depois de 1933 coronéis burocratas baianos ainda assumiram atividades de destaque. Pang ainda cita que 

na década de 1960 havia no interior baiano um coronelismo mais local, restringido apenas ao espaço do município, não 

havendo redes de relações e nem confronto com autoridades governamentais. O autor afirma que “o coronelismo não 

declinou, mas evolui para uma nova forma de domínio oligárquico” (PANG, 1979, p. 62). 

 Nessa perspectiva, o declínio do coronelismo iniciou na década de 1970 com uma nova organização social e com 

o enfraquecimento da política familiar. Na Primeira República há a decadência de alguns proprietários rurais, como 

aponta Leal (2012), devido à abolição e crises econômicas. Todavia, há a ascensão de novos coronéis e o 

fortalecimento de outros já existentes com atividades econômicas extrativistas dinâmicas como a carnaúba em Barra, a 

borracha em Barreiras, Santa Rita, Maracás, Xique-Xique e Pilão Arcado, o carbonato em Morro do Chapéu, o 

diamante em Lençóis e o cacau em Ilhéus e Itabuna. Ou seja, nem todos os coronéis estavam em declínio, alguns 
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ficaram fabulosamente ricos nesse período. A tese de Leal pode ser válida para o caso paulista, mas não contempla a 

realidade complexa de outros lugares do Brasil, como o norte, especificamente a Bahia.  

Maria Alba Guedes Machado Mello em seu estudo sobre a região do São Francisco, aponta que o interior passou a 

ser o responsável pela pecuária, o que possibilitou o desenvolvimento das cidades, estradas e do comércio. Segundo a 

autora “a necessidade de interiorização da pecuária [...] e a própria geografia da bacia do São Francisco [...] foi 

tornando a região atrativa à pecuária. Neste processo [...] a abertura das estradas boiadeiras configurou um sistema de 

comunicação entre o sertão e o litoral” (1989, p. 39).  

O rio São Francisco e outros rios eram essenciais para o desenvolvimento econômico do alto sertão, 

determinando os caminhos das boiadas. Contudo, o mercado de gado de corte consolidou a partir de fins do século 

XVIII e início do século XIX, abastecendo regiões mineradoras, como a Chapada Diamantina e a Bacia do Rio da 

Velhas em Minas Gerais (MELLO, 1989, 41). A figura do vaqueiro e sua atividade era importante para a economia. 

A autora aborda os principais elementos econômicos e as mudanças no comércio com o advento da 

modernização, principalmente com a construção de ferrovias que deu um estímulo ao comércio e dinamizou a 

economia, facilitando o escoamento da produção e a diversificação das mercadorias, além, de proporcionar uma 

integração mais efetiva com todo o Estado.  
As formas como as oligarquias estaduais iriam arbitrar e regular tais disputas poderiam tomar proporções de 
pequenas guerras civis. No município estavam as disputas de interesses, os faccionalismos, a política como 
disputa por recursos de poder local, ao fim e ao cabo (...) Mais que uma troca, o pacto coronelista organizava um 
amplo processo de negociação entre as facções políticas locais e a oligarquia estadual, permanentemente 
atualizado (MATTOS, 2012, p. 106). 

 
Muitos autores afirmam que a exigência de o eleitor ser alfabetizado reduzia a quantidade de votos, uma vez 

que a maioria da população rural era analfabeta. Contudo, havia fraudes para burlar essa lei, e o poder do coronel era 

medido por outros elementos, como o seu domínio na região e a rivalidades com outros coronéis, exacerbadas pelas 

disputas de terras e tensões políticas nas capitais dos estados. Como a tese de Castellucci mostra, conhecemos ainda 

muito pouco sobre eleições na Primeira República de modo que afirmações sobre redução do número de eleitores são 

apenas hipóteses, para não dizer preconceitos (CASTELLUCCI, 2008). 

Pang, em seu trabalho, analisou o coronelismo e as oligarquias no interior da Bahia, em que refletiu sobre as 

diversas manifestações do poder local e os desdobramentos nos diferentes municípios e em diferentes períodos. A 

estrutura do coronelismo, segundo Pang (1979), está no controle do poder público pelos proprietários de engenho no 

período colonial. As classes mais pobres necessitavam do trabalho fornecido pelos donos de terra, essa relação de 

dependência, colocava os trabalhadores em uma posição de subordinação frente a seu patrão. 
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A desigualdade de poder resultava na exploração dos dependentes e na ascensão econômica e social dos 

proprietários. “Esse laço reforçou o paternalismo social, que o fazendeiro explorava habilmente com finalidades 

políticas, e usava rotineiramente para justificar exercício de poder no domínio público” (PANG, 1979, p. 22). Dessa 

forma, o fazendeiro utilizava o seu poder patriarcal para aumentar seu monopólio na esfera pública. Esses foram os 

elementos que precederam o surgimento do coronelismo. 

Dito isso, as análises realizadas pelos estudiosos são imprescindíveis para qualquer trabalho que contemple o 

coronelismo, contudo, não há necessidade de optar por uma linha de pensamento, há aspectos importantes em cada 

teoria que contribuem para as pesquisas posteriores. O coronelismo não ocorreu de forma homogênea em todo o país, 

podemos falar em manifestações distintas do coronelismo no interior brasileiro, devendo ser considerado em todas as 

suas perspectivas. 

 

Experiências populares representadas no romance Porto Calendário 

O uso da literatura como fonte para análise histórica surge com o movimento da História Cultural, a partir de 

representações, podemos aproximar um texto literário a um fato histórico, principalmente, aquelas literaturas com 

caráter de análise social, claro partindo de uma perspectiva crítica e historicização da fonte.  

Chartier em A história cultural define o conceito de representação como: “instrumento de um conhecimento 

mediador que faz ver um objeto ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e 

de o figurar como ele é” (CHARTIER,1990: 20), dessa forma, parte-se do pressuposto que tanto a História quanto a 

literatura são a áreas do conhecimento que se propõem a representar as experiências dos homens no tempo.  

O autor aponta algumas fragilidades sobre o uso da literatura pelo historiador, uma delas é que a literatura 

desloca e inventa fatos e personagens históricos para a ficção, mas a principal crítica é que o trabalho historiográfico é 

submetido à crítica e critérios objetivos de validação ou de negação, enquanto a literatura não parra por esse rigor 

científico (CHARTIER, 1990).  

Contudo, a literatura pode ser utilizada como fonte histórica, uma vez que o historiador atribua significados aos 

vestígios do passado. Nenhuma fonte poderá retratar o passado como ele aconteceu. “Se são discursos, são 

representações discursivas sobre o que se passou; se são imagens, são também construções, gráficas ou pictóricas, por 

exemplo, sobre o real” (PESAVENTO, 2006, p. 4). 

Nesse sentido, que o romance Porto Calendário de Osório Alves de Castro foi utilizada. Osório Alves de 

Castro nasceu em Santa Maria da Vitória –Ba, em 1901, mas viveu a maior parte de sua vida em Marília- SP, local 
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onde montou uma célula do PCB, foi autodidata, crítico literário, escritor de artigos jornalísticos, militante político, 

alfaiate, romancista. Sua Alfaiataria Rex tornou-se um ponto de encontro dos intelectuais, amantes da literatura e da 

política. A produção literária publicada de Osório consiste nos romances Porto Calendário (1961), Bahiano Tietê 

(1992) e Maria Fecha A Porta Prau o Boi Não Te Pegar (1978). O escritor faleceu em dezembro de 1978. 

Em seu romance, percebe-se que os personagens são os desamparados, aqueles que sofrem injustiça, refletindo 

a personalidade do autor, que lutou contra as desigualdades, o autoritarismo. Possuía uma revolta contra a supremacia 

de alguns grupos sociais sobre a maior parte da sociedade.  

O regionalismo presente no livro, não o limita, pelo contrário, a narrativa é uma importante análise da dinâmica 

socioeconômica, política, cultural e histórica do interior da Bahia. O livro se encontra em um período de transição 

temporal, entre o final do século XIX e início do século XX, e de mudança de modelo de governo, saindo do Império e 

iniciando a Primeira República. 

Escrito entre os anos de 1942 a 1945, somente publicado em 1961, o livro começa na cidade de Santa Maria da 

Vitória, às margens do rio Corrente afluente do São Francisco. O rio é substancial para a vida do interiorano, 

determinando o ritmo da vida e ao mesmo tempo é espectador do desenrolar do destino daquela gente sofrida.  

Segundo o escritor, o título do livro é claro: “é o encadeamento dos fatos que narro. O porto é o rio, o 

calendário é o tempo: o tempo descendo. Acho que está tudo claro” (CASTRO apud PASTANA, 2004, p. 97, grifo 

nosso). Apresenta histórias da vida cotidiana de grupos marginalizados narradas tendo como pano de fundo “o São 

Francisco, escorrendo na terra imensa, era um abraço, ali, marcando o destino das criaturas” (CASTRO, 1976, p. 278). 

Segundo o próprio Osório, sua obra: 
‘terá voz clara ou rouca, mas contará muitas coisas passadas como os dias que vão e vêm, a lua que cresce e 
míngua, as águas subindo e descendo e dos homens que são jagunços, são coronéis, são remeiros, são tudo, mas 
são criaturas sensíveis e têm um mistério que não sabemos bem o que é.” (CASTRO apud PESTANA, 2004, p. 
114, grifo nosso).  

Entre os personagens que são apresentados no livro, há Tia Gatona, mãe dos meninos desvalidos de Santa 

Maria da Vitória. Os órfãos ou desabrigados eram acolhidos, aprendiam a trabalhar em qualquer ofício, na roça, no 

pescado, cortando lenha, carregando água do rio, mas chegando uma idade eram enviados para sul, para tentarem uma 

vida melhor, pois, havia a expectativa de melhores condições de trabalho e vida fora da Bahia, como em “São Paulo ou 

o Amazonas. De café e borracha vive o Brasil cantado na modinha” (CASTRO, 1976, p. 46). Saiam no ajoujo, fugidos 

da cidade, pois os coronéis passaram a reprimir implacavelmente qualquer tentativa de migração da região, ou vez que 

essa prática interferia no quantitativo da rede de dependentes dos coronéis. 
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Personagem de destaque no enredo foi Clara Dendê, chegou na fazenda ainda criança, passou ser empregada na 

fazenda e a servir na cama os empregados solteiros que trabalhavam para o coronel, recebia o tratamento como se 

fosse objeto, propriedade do coronel e obedecia a todas as suas ordens, teve vários filhos, cada um de pai diferente. “E 

assim o Brasil vai ficando com ovo de anum, pintado de todas as cores, caminhando pra frente” (CASTRO, 1976, 

p.197).  

Com essa passagem observarmos como o mando do coronel podia ser ilimitado. Clara servia com o seu 

trabalho e seu corpo, era obrigada a satisfazer sexualmente a todos os homens solteiros. A população estava a mercê da 

autoridade desenfreada do chefe que cometia as maiores atrocidades. Também é possível ver a percepção crítica da 

mestiçagem brasileira por Osório que a entende como resultado de coerção, especialmente sobre as mulheres pobres.  

Dessa forma, o fazendeiro utilizava o seu poder paternalista e da dependência dos trabalhadores para aumentar 

seu monopólio. Como Thompson afirmou sobre a realidade da Inglaterra no século XVIII e que se aproxima dessa 

realidade brasileira, “o paternalismo pode ser [...] um componente profundamente importante, não só da ideologia, mas 

da real mediação institucional das relações sociais” (THOMPSON, 1998, p. 32).   

O livro apresenta outros episódios trágicos, como a de Sá Inês, negra que trabalhava com tinturaria, tinha um 

filho que fez a travessia e foi para o sul. Em certa altura, recebe um pacote pelo Correio, vindo da Lapa, era como os 

populares se mantinham conectados com as notícias, como diziam: “Aí vem o mundo” (CASTRO, 1976, p.52). O 

pacote era voluptuoso, despertando a cobiça e a curiosidade de todos. Seria dinheiro vindo de São Paulo? O alvoroço 

foi tamanho, que crianças, mulheres, conselheiros municipais foram presenciar a negra abrir o pacote. Era um retrato 

do filho, negro Izídio, vestido de ferroviário, ao lado de uma mulher branca e duas crianças vestidas de marinheiro em 

frente a uma locomotiva. O alvoroço foi generalizado, as desigualdades sociais e econômicas eram desmedidas na 

região, que a fotografia representava a superação de um negro, circunstância atípica. 

A comoção da população com a fotografia começou a preocupar os coronéis da região, uma vez que os 

habitantes da cidade perceberam que as chances de conseguirem um crescimento econômico permanecendo na região 

era limitada. Os coronéis que dependiam da servidão do povo para manter seu poder tinham o receio de que 

acontecesse uma migração em massa, a ameaça de despovoamento era significativa. Os coronéis se reuniram e com o 

apoio da autoridade legal, soldados espancaram Sá Inês até ela perder os sentidos, contudo, não revelara onde se 

encontrava o retrato. Esse episódio revela a crueldade das ações comandadas pelos chefes locais com a anuência das 

autoridades legais e como a exploração da grande massa trabalhadora era fundamental para a manutenção da fortuna 
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dos mandões. Depois da Guerra de Canudos, os populares eram considerados fanáticos em vários momentos, alguma 

manifestação que reunisse alguns adeptos já era interpretada como rebelião. 

Orindo, personagem central da narrativa de Castro, quando criança fugiu de Santa Maria da Vitória, depois 

desempenhou várias atividades, foi jagunço, remeiro, pescador. “O trabalho aqui é duro e o diabo é arrancar a cidade 

da cabeça. Agora é a pesca, depois o gado; as plantações ficam no intermeio, e si são mais das mulheres [...] Lagoa 

ajuda viver temperando economia (CASTRO, 1976, p. 195). Entrou para um bando de jagunços e através de seu 

conhecimento acabou caindo nas graças de um coronel, anos mais tarde retorna a cidade natal com um cargo de 

confiança, percebe que se tornou um instrumento de intriga no jogo manipulado pelos coronéis.   

Osório Alves de Castro apresenta em seu livro um universo de personagens, as histórias dos personagens são 

narradas, tendo foco central na problematização da vida cotidiana dos grupos marginalizados.  

 

Considerações finais  

O enredo do livro retrata o período de transição temporal, do século XIX para o XX, e mudança de modelo de 

governo, do Império para a República, é retratado o autoritarismo dos coronéis e seu domínio político e econômico nas 

organizações públicas e privadas, todavia, o foco central está na problematização da vida cotidiana dos sujeitos 

comuns, trata-se de uma análise que pondera sobre as manifestações sociais e políticas protagonizadas por sujeitos 

usualmente marginalizados. Dessa forma, este artigo mostra como o coronelismo foi um fenômeno que se desenvolveu 

com a participação ativa de vários grupos sociais subalternizados.  
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Resumo:  

O presente artigo retrata a inserção de maquinários, ciência, assim como o aparato tecnológico em torno da 

produção açucareira no Recôncavo Baiano por volta de 1800 à 1860. Para tanto, é desenvolvida uma análise nos livros 

didáticos, ressaltando em como não é presente nos mesmos as problemáticas da introdução de máquina, ciência e 

tecnologia para a vida dos senhores de engenho diante daquele período vigente. Sendo assim, o trabalho desenvolvido 

nesse artigo tem como objetivo central, discutir o silenciamento da produção açucareira no Recôncavo Baiano durante 

o processo de introdução da relação ciência e tecnologia no livro didático a partir do século XX. Entender como a 

produção açucareira no Recôncavo Baiano teve significativa importância para o desenvolvimento de uma base 

econômica tanto na Bahia quanto no Brasil naquele momento, conduzindo essa visão ao desdobramento dessa temática 

nos livros didáticos. 

Palavras-Chave: Introdução tecnológica, ciência, livro didático.  

 

Abstract 

The present article portrays an insertion of machinery, science, as the technological device around the sugar 

production in the Recôncavo Baiano from 1800 to 1860. To this end, an analysis is made in the textbooks, 

emphasizing how it is not present in them as a problem. of introducing the machine, science and technology into the 

life of the engineers of the engineer in the face of this current period. Thus, the work developed in this article aims to 

discuss the silencing of sugar production in the Baiano Recôncavo during the process of introducing the relationship 

science and technology in the textbook from the twentieth century. The participant as a sugar production in Recôncavo 

Baiano was of significant importance for the development of an economic base in both Bahia and Brazil at the time, 

leading this view to the unfolding of this theme in textbooks. 
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Introdução: 

O respectivo trabalho, é um processo de leitura e levantamentos de fontes bibliográficas, sobre a inclusão de 

maquinário, ciência e tecnologia na produção açucareira no Recôncavo da Bahia. Esse levantamento, segundo a 

perspectiva a qual nos baseamos, que será de muita importância para discutir os novos temas que estão sendo 

abordados no ensino de história, assim como os avanços tecnológicos. A busca nos remete a um período um tanto 

conturbado que é por volta de 1840, quando ocorre um declínio na produção do açúcar, o qual é abordado por Stuart 

Schwartz, em sua obra “Segredos Internos”, e também outra discussão do assunto, como encontramos na obra, “O 

Contra Ponto Baiano” de B.J.Barickman. Esses autores discutem um processo indicando indícios tanto do declínio 

quanto do reavivamento da produção açucareira que perpassam o período de 1840 à 1890. É importante buscar esse 

conhecimento, devido em nossa atualidade, perceber que há discursões, as quais mostram a introdução de maquinários 

para as construções dos chamados engenhos centrais. Autores como Vinícius Bonifácio Santos Alves e Vinícius 

Santos da Silva, defendem em suas teses, “Os Engenhos Centrais no Recôncavo Baiano” e “A Moléstia da cana de 

açúcar no Recôncavo Baiano: política, saberes, práticas e polêmicas científicas”, tais avanços, ainda não são discutidos 

nas escolas secundaristas nem na academia. A importância de novos assuntos para serem discutidos no ensino de 

história nos leva a apontar a necessidade de abranger a o fazer historiográfico, como disciplina e como ferramenta de 

pesquisa, propondo novos saberes, e a construção histórica como pesquisa. Tratando dessas abordagens, faz crer que 

temos que nos prepararmos para as possíveis buscas em novos temas que surgem no ensino de história, como discutir 

tal assunto e entender esse processo. Esse é o período que nos faz pensar no fim da colônia imperial, afim de contrapor 

os livros didáticos de história a respeito dessa temática com recorte temporal do século XX. Os quais tratam ainda que 

resumidamente o processo de abolição escravocrata, a base econômica da época, mas não falam das tecnologias que 

causaram transtornos para os senhores de engenhos, que são as introduções tecnológicas. Ressaltando a escrita da 

proposta, essa caminhada pelos resquícios deixados pelo processo histórico, nos faz pensar se os livros didáticos 

atuais, tratam dessa temática de novos ensinos de história como o açúcar, envolvendo a tecnologia, para os avanços de 

tal mercado que foi a grande base econômica da Bahia e do Brasil, em determinado período. 

 

Recôncavo Baiano e a produção açucareira  
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Falar da produção açucareira na Bahia, é falar da grande base econômica que movimenta o Recôncavo 

Baiano, a Bahia e a Europa, também se trata de processo de expansão escravista, iniciado pelos povos indígenas, e 

logo em seguida os africanos. É preciso salientar as revoluções que ocorriam a todo momento, o processo que leva o 

declínio da produção do açúcar no Recôncavo, e as melhorias que alavancaram essa produtividade, isso em finais do 

século XVIII e início do século XIX. 

A cana-de-açúcar tem um processo longo dentro não só da História da Bahia, assim como também na História 

do Brasil, desde momentos iniciais, a mesma foi produto importante para a colonização, sendo a “marca que 

registrava” a ocupação de espaço territorial, e em seguida, a tal produção passou a ser interligada com a economia, de 

acordo com Stuart B. Schwartz, a produção e a economia eram ligadas de maneira íntima29.  

O açúcar não era o único comércio, porém, o mais rentável, isso chama a atenção dos proprietários de grande 

extensão de terras, aqueles que vieram com as conhecidas Capitanias Hereditárias, que em um breve processo passou a 

ser as sesmarias, participar desse meio comercial, que é o plantio a colheita da cana-de-açúcar, era uma oportunidade 

de envolver-se de maneira ativa da estrutura do poder colonial. A formação da economia, não feita só pela cana-de-

açúcar, mas também, pelo fumo, mandioca, algodão entre outros, porém a cana é a que mais se destaca entre as 

possíveis concorrências. 

O movimento do comércio açucareiro, mexe como o mundo, e a data mais próxima que aponta a entrada 

dessa cultura aqui no Brasil, é entre o descobrimento 1500 e a chegada das capitanias hereditárias 1533-4, porém é por 

volta de 1516 quando a Casa da Índia que era o órgão de administração colonial, ordenou que viesse um técnico 

conhecedor da manufatura de açúcar, e foi fornecido a ele todo material para a construção de engenho.30 

Um outo assunto que precisamos relatar mesmo que brevemente, e que vem ocorrendo desde os momentos 

iniciais desta produção ambiciosa pelos donatários, é o desgaste dos povos que trabalhavam no acréscimo do fabrico 

açucareiro, a expansão comercial e os primórdios da mão-de-obra barata ou mesmo escrava. Nesse processo de 

desenvolvimento o que ficou marcado foi o contato dos povos portugueses e indígenas, esses são os primeiros da 

economia brasileira. Encontro este que não ficou só no desenvolvimento, é preciso falar que esse processo gerou 

grandes tragédias para ambos os povos, principalmente os indígenas. 

Entre idas e vindas desse processo de ampliação da indústria açucareira, os verdadeiros povos que seriam 

escravizados e tornariam produtos de grande renda, assim como o açúcar que era rentável e precisava de trabalhadores, 

                                                        
29 (SCHWARTZ, 1985, p.21). 
30 (SCHWARTZ, 1985, PAG.31) 
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os quais seriam escravos e também produtos de comércio, viriam logo em seguida a utilização ou exploração dos 

indígenas, os povos africanos. “Os trabalhadores viriam substituí-los nas lides do engenho em fins do século XVI e 

princípio do XVII – os escravos africanos, mercadoria de um rentável ramo do comércio atlântico”. 

Fazendo análises dentro de algumas referências, sobre a colônia e o império, notamos vários processos, que 

talvez sejam bem conhecidos por muitas pessoas. Porém um desses desenvolvimentos, chamou muito a nossa atenção, 

as atividades açucareiras, com seu declínio no período de 1800 e os meios utilizados para alavancar a economia 

açucareira a partir de 1860, no Recôncavo baiano. 

Dentro da tese do professor Vinícius Bonifácio Santos Alves, em “Os engenhos centrais no recôncavo baiano: 

1874-1890”, logo no seu resumo é apresentado a ideia de trabalhar as questões que envolveram os grandes engenhos 

que foram se adequando as novas maneiras de fabrico açucareiro. 

 Nisso, sua contextualização vai abordar uma análise sobre os engenhos centrais no Recôncavo Baiano, com o 

objetivo de nos mostrar que as estruturas construídas ou adaptadas entre os anos de 1874 e 1890, não foram apenas 

estruturas quaisquer, e sim um desenvolvimento para o aprimoramento da base econômica que sustentava o 

Recôncavo, e muitos lugares da Europa, o açúcar. Tem como importância esclarecer que tais desenvolvimentos de 

técnicas, foi para a viabilização do manejo da cana-de-açúcar. 
O presente trabalho visa apresentar um estudo sobre os engenhos centrais no Recôncavo baiano. Estes engenhos, foram estruturas construídas 
ou adaptadas entre os anos de 1874 – 1890 que objetivavam viabilizar e recuperar a produção do açúcar na província da Bahia através do 
desenvolvimento de técnicas para o manejo da cana-de-açúcar, a criação de um conjunto de regras que viabiliza-se a sua administração pelo 
poder público e também por iniciativas privadas, a divisão entre a agricultura e a indústria, assim como, apresentaram mudanças no sistema de 
trabalho escravo, apresentando tentativas de substitui-lo pela mão de obra livre31. 

Para tanto tentaremos abordar um período rico em acontecimentos, alguns ganharam mais ênfase que outros, 

e tratar sobre tecnologias, maquinários, como implantação de desenvolvimento da produção do açúcar no período do 

século XIX, não será uma coisa fácil. O período proposto nos faz pensar, sobre a dificuldade que teve para tais 

avanços chegarem no Brasil, em específico no Recôncavo baiano. 

 

Inovação e Tecnologia: pontos de resistências dos senhores de engenhos.  

 

Esse tópico vem retratar alguns dos motivos que fizeram com que os senhores de engenhos não aceitassem as 

tecnologias em suas produções, primeiro temos que lembrar que é um momento de crise da maior base econômica da 

                                                        
31 (ALVES, Vinícius Bonifácio.2019) 
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Bahia, do Brasil e de vários lugares da Europa. Então, estando em crise, e ter que fazer altos investimentos na tentativa 

de recuperação, seria um tanto aventureiro. 

As questões dos maquinários, envolvia demanda, era necessário gastar mais para se ter essas tecnologias que 

chegavam no Recôncavo Baiano, segundo Vinícius Bonifácio, ainda era preciso que os senhores de engenhos, 

“abrissem a cabeça” para as novidades que adentravam. Era necessário abrir mão dos escravos e passar a ter 

trabalhadores assalariados32, sendo uma das questões principais, pois, pensar em engenho, era pensar em trabalho 

escravo, sem eles não funcionariam os engenhos. 

O autor Vinícius Bonifácio, mostra ainda dentro de sua tese, que para a aceitação, foi necessário viagens e 

pesquisas, em busca de respostas sobre as melhorias nos engenhos, com essa tal provação, seria a chance de quebrar os 

pensamentos senhoriais e mostrar que em outras regiões já se utilizavam dos novos métodos, tanto para o plantio, 

colheita, descanso da terra, o melhor tipo de cana, período etc.33  

Tais dúvidas sobre essas novidades, estavam impregnadas nos senhores de engenhos, pois, precisamos ressaltar 

que a crise abalou todo sistema, não apenas porque as outras regiões estavam se aprimorando, mas a produção 

canavieira do Recôncavo Baiano, passou por vários tipos de doenças ou como o autor Vinícius Silva, vai abordar em 

sua tese, várias moléstias,34 que serão características fortes para favorecer o declínio dessa forte base econômica que 

dominava o comércio, para um crise que assustava muito os grandes proprietários de terras. 

As pesquisas e conhecimentos sobre as moléstias, levaria uma maneira de se precaver contra as mesmas, assim 

evitariam uma nova crise, pois tendo conhecimento das doenças e como combatê-las, seria um problema a menos para 

lidar dentro da produção açucareira, porém era mais um investimento a ser feito. Essa é uma discursão nova, tanto para 

academia quanto para as escolas secundaristas, sendo assim, nos faz pensar como será trabalhado no livro didático tal 

temática, já tem sua abordagem? É preciso pensar nesse assunto, pois as novidades também estão invadindo a sala de 

aula, é importante ter essa discursão assim quanto outras, pois a história também pode ser inovada. 

 

O livro didático como fonte de pesquisa 

 

  O livro didático é a fonte da pesquisa que está em desenvolvimento para um futuro trabalho de conclusão de 

curso (Tcc) de um dos autores deste artigo, geralmente é o ponto de partida na sala de aula auxiliando o professor (a) 
                                                        
32 (ALVES, Vinícius Bonifácio.2019) 
33 (ALVES, Vinícius Bonifácio. 2019) 
34 (SILVA, Vinícius Santos. 2019) 
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na transmissão do conhecimento, mas, no entanto o mesmo não pode ser tido como uma fonte total do saber, pois 

muitos assuntos são apresentados resumidamente ou não são encontrados, assim o livro didático precisa ser visto como 

uma ferramenta educativa a mais disponível no arsenal metodológico. 

Discussões variadas geralmente estão em falta nos livros didáticos distribuídos nas escolas públicas brasileiras, 

inviabilizando assim um maior nível de conhecimento por parte do alunado sobre as diferentes temáticas existentes na 

construção da real história do Brasil, proporcionando desta forma ainda uma história eurocêntrica mais do que 

descolonizada. 

Assim, temáticas como a norteadora do presente artigo que justamente enfatiza a necessidade e a importância 

da pesquisa acerca do cenário sobre os avanços tecnológicos na produção do açúcar no Recôncavo Baiano de 1800 à 

1860, pouco são lembradas em sala de aula pelos professores de história. Desta forma se faz necessário uma utilização 

do livro didático menos ao “pé da letra” para que ocorra a aplicação de conteúdos interessantes e variados. 

Entender se os avanços tecnológicos na produção açucareira do Recôncavo Baiano encontra-se presente nos 

livros didáticos, torna-se de fundamental importância também para entender quais os caminhos que a própria produção 

historiográfica percorreu nos últimos anos, e se a mesma desenvolveu pesquisas em novas abordagens como a que está 

sendo tratada nas linhas anteriores, em um viés que proporcione um elo entre a escrita histórica e a transformação do 

perfil dos conteúdos selecionados para a produção dos livros didáticos. 

Compreender se esse conteúdo se faz presente nos livros didáticos evidencia também o estreitamento de laços 

entre a importância da história da Bahia, para o desenvolvimento inclusive do resto do país no período do auge da 

produção açucareira no recôncavo, constituindo assim uma história que priorize não só acontecimentos do sul/sudeste 

do país, mas inclua da mesma maneira fatos históricos de outras regiões, como a nossa região nordeste. 

Priorizar essa temática nos leva a uma compreensão também dos sujeitos presentes nesse processo histórico, 

sobretudo os africanos forçados ao trabalho escravo nos inúmeros engenhos presentes no Recôncavo da Bahia. Esse 

fato nos impulsiona também a entender qual a forma que os mesmos são retratados nos livros didáticos, caso o assunto 

seja abordado, pois o elemento racial se faz presente em todo e qualquer processo histórico, sobretudo em pleno 1800. 

Esse ângulo em especial possibilitaria ao educador a elaborar uma discussão sobre racismo, já que o espaço escolar é 

espaço de discussões, como consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, pág.16, 2004: 
Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à 
escola. A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar 
politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, 
pois, tarefa de todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. O 
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racismo, segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive, à 
escola. 
 
Portanto todos esses ângulos descritos nas linhas anteriores em relação aos avanços tecnológicos na produção do 
açúcar no Recôncavo Baiano no período entre 1840 à 1890, tornam-se os caminhos norteadores da presente pesquisa 
que está em andamento e que será efetuada nos livros didáticos de história produzidos de 1990 até os dias atuais, sendo 
feita  uma  análise da presença ou do  silenciamento  de abordagens referentes  a esse conteúdo, enfatizando a 
importância que a  sua existência deveria possuir dentro do currículo escolar por estarmos dentro do próprio estado da 
Bahia. 
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 Taipu de Fora. Situada na Península de Maraú, no território socioeconômico do Baixo Sul da Bahia, a praia tem sido 
considerada nos últimos anos pela imprensa, tanto nacional quanto internacional, como uma das mais belas praias do litoral do 
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Brasil e, embora ainda relativamente pouco explorada, tem recebido cada vez mais visitantes. Quem caminha pelas areias brancas 
e fofas e se banha nas piscinas naturais de águas cristalinas formadas entre os inúmeros recifes ali existentes dificilmente 
imagina, no entanto, que ao longo do século XIX o local fora ponto entrada de inúmeros migrantes que chegaram à então 
província da Bahia criminosamente roubados, comprados e vendidos por meio do contrabando negreiro. 
 

Neste trabalho, abordaremos a ocorrência de desembarques do contrabando negreiro no Baixo Sul da Bahia, no período 
compreendido entre as promulgações das leis Feijó, de 7 de novembro de 1831, e Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850, 
que proibiram o tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil. Primeiro, buscaremos pensar sobre a ocorrência 
destes desembarques dentro da conjuntura maior, de proibição e de recrudescimento do negócio no Império. Posteriormente, 
procuraremos demonstrar como fatores históricos (produtor de gêneros de abastecimento) e geográficos (de maneira especial a 
flora e a hidrografia dessa região) se constituíram como elementos de suma importância para que o litoral sul da Bahia se tornasse 
um local privilegiado para o estabelecimento de pontos negreiros após a lei de 1831. Por fim, analisaremos como se deu a 
repressão às atividades do contrabando negreiro no Baixo Sul da Bahia, com enfoque para a comarca de Valença. 

 
 O processo de proibição do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil foi bastante dinâmico. Múltiplos 
fatores políticos, econômicos e sociais envolveram os debates em torno da (des)continuidade deste negócio: a pressão inglesa, o 
temor pela haitianização, o reconhecimento da soberania do país recém-independente e a demanda por mão de obra eram alguns 
deles. No início da década de 1830 entrou em vigor o tratado assinado entre o Brasil e a Grã Bretanha, ratificado três anos antes, 
que tornava ilegal o comércio transatlântico de escravizados para o Brasil, e em 7 de novembro de 1831 foi promulgada a 
primeira lei nacional, conhecida como Lei Feijó, que proibia em definitivo a realização do negócio (BETHELL, 1976; CONRAD, 
1985; RODRIGUES, 2000; MAMIGONIAN, 2017).  
 
 Embora o comércio, agora, contrabando negreiro não tenha cessado nos primeiros anos seguintes a proibição, o número 
de africanos escravizados desembarcados ao longo do litoral brasileiro diminuiu consideravelmente (estima-se que no ano de 
1832 foram apenas 2.541 desembarcados, contra 77.381 em 182935), demonstrando que a lei de 1831 não foi uma “lei para inglês 
ver” e que, de modo geral, houve uma crença na sua efetiva aplicação (GRINBERG & MAMIGONIAN, 2007). De acordo com 
como Tâmis Parron, de 1831 até 1835 houve apenas um contrabando residual para o Brasil, visto que, naquele momento, as “[...] 
atividades do comércio não contaram com apoio explícito ou maciço de parlamentares, e o discurso a respeito do tráfico o repelia 
fortemente [...]” (PARRON, 2007, p. 110). 
 

Em 1836, o número de expedições negreiras clandestinas para o continente africano e, por conseguinte, de desembarques 
de escravizados, voltou a crescer. Contando com o suporte de parlamentares engajados na defesa da escravidão, de autoridades 
locais e da população o contrabando adquiriu caráter sistêmico e alcançou níveis de intensidade inéditos, tendo permanecido ativo 
no Império do Brasil até a década de 1850 (RODRIGUES, 2000; PARRON, 2007).  

 
Em virtude principalmente da fiscalização britânica, para que o comércio negreiro continuasse sendo realizado após 1831 

inúmeras estratégias foram empregadas pelos traficantes. Alguns delas foram a utilização de documentos, bandeiras e passaportes 
falsos; o emprego de embarcações de menor porte; a equipagem de navios com tripulantes de nacionalidade estrangeira; e o 

                                                        
35 ELTIS, David (Org). The Trans-Atlantic Slave Trade Database: Voyages (doravante TSTD).  Disponível em: http://www.slavevoyages.org. 
Acesso em: 08/05/2017. 
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estabelecimento de novas rotas e locais de desembarque (CONRAD, 1985; VERGER, 2002; CARVALHO, 2012). Neste estudo, 
nos interessa de modo especial o último aspecto. 

 
Até a proibição do comércio negreiro, os desembarques de africanos escravizados provenientes do tráfico transatlântico 

se concentravam nos portos alfandegados, ou contíguos a estes, dos principais centros comerciais regionais, no caso da Bahia, na 
cidade de Salvador. Isso porque a atividade reunia capitais expressivos e era realizada em navios que necessitavam de serviços 
portuários também significativos (RIBEIRO, 2005; RIBEIRO, 2009; XIMENES, 2012). 

 
Certamente, com a proibição do comércio negreiro no início da década de 1830, os traficantes ficaram impossibilitados 

de realizar os desembarques de escravizados nos portos centrais das províncias, onde é possível crer que a vigilância e a 
fiscalização fossem maiores. Na Bahia, é possível verificar, por meio das informações disponíveis na Trans-Atlantic Slave Trade 
Database, que, desde 1836, portos situados no Baixo Sul e no Sul da província passaram a figurar como locais de desembarques 
do contrabando de africanos escravizados. Este dado nos chama ainda mais atenção ao observarmos que não há registros de 
desembarques nestas regiões da província nos anos anteriores a este (Tabelas 1 e 2). 

 
 Ainda que o número total de africanos escravizados desembarcados em portos não especificados, a exceção dos anos de 
1837 e 1838, tenha sido superior aos registros referentes a Taipu e Porto Seguro, a inexistência de informações sobre 
desembarques nestas localidades no período anterior a 1836 e a descrição explícita destas nos anos seguintes, leva a crer que o 
contrabando naquela direção se intensificou. Além disso, não podemos negligenciar a possibilidade de que outros portos (tanto no 
Sul e no Baixo Sul, como em outras áreas do litoral da Bahia) estejam incluídos dentro do conjunto de locais de desembarque não 
especificados. O aparecimento de um número significativo de desembarques em Taipu nos levou a refletir sobre os fatores que 
contribuíram para que o local e, de forma ampliada, o Baixo Sul da província da Bahia, fosse escolhido para o estabelecimento de 
pontos negreiros. 
 
 Os municípios que compõem hoje o território do Baixo Sul foram integrantes, inicialmente, no período colonial, da 
Capitania de Ilhéus, e estavam situadas na parte norte desta, em uma região próxima da Capitania da Bahia e do Recôncavo, 
conhecida como “vilas de baixo”. Desde o período colonial, estas vilas estavam ligadas a diversos circuitos comerciais por meio 
de atividades como a extração de madeira e a produção de farinha de mandioca, facilitadas pelo potencial marítimo e fluvial da 
região (FISCHER, 2007; DIAS, 2007). 
 
 A hidrografia do Baixo Sul é formada por inúmeros rios, que vão do continente até o litoral, além de barras, canais, ilhas 
e ilhotas - ou ilhéus, como é possível supor através do nome da Capitania. Desde o período colonial, era através dos cursos 
d’água dos rios navegáveis por embarcações de diversos tamanhos, que serpenteavam entre as vilas e ilhas e desaguavam na costa 
igualmente navegável deste território, que os habitantes e visitantes da região majoritariamente se moviam e escoavam sua 
produção (DIAS, 2007).  

 
Tabela 1 – Locais de desembarques de africanos escravizados na Bahia, 1576-1875. 

Período Porto Seguro Taipu Não especificado 
1576-1600 0 0 166 
1601-1625 0 0 777 
1626-1650 0 0 4.847 
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1651-1675 0 0 4.145 
1676-1700 0 0 60.040 
1701-1725 0 0 157.703 
1726-1750 0 0 218.037 
1751-1775 0 0 166.667 
1776-1800 0 0 208.904 
1801-1825 0 0 249.300 
1826-1850 369 6.278 136.613 
1851-1875 0 110 871 

Fonte: TSTD. Disponível em: <http//www.slavevoyages.org/>. 
 

Viajando pela antiga Capitania e posterior comarca de Ilhéus (apenas em 1833 a comarca foi dividida em duas, comarca 
de Valença e comarca de Ilhéus), no século XVIII, Luís dos Santos Vilhena chamou atenção para a existência de onze rios 
caudalosos, além de outros de menor volume, que faziam barra ao mar em toda a região. Segundo o autor, por estes rios (Morro 
ou Una do Norte, Boipeba, Camamu, Rio de Contas, Taípe, rio da Vila ou Engenho, Patipe, Poxi, Una do Sul e Grande) 
navegavam grandes embarcações, como corvetas, bergantis e sumacas (VILHENA, 1969, p. 490). 

 
 Além disso, na parte norte da capitania estava situado o Morro de São Paulo. Localizado em uma costa baixa, o Morro 
era um importante ponto de orientação para os navios que passavam pelo litoral da Bahia (SPIX & MARTIUS, 1976, p. 157). 
Ademais, a barra do Morro de São Paulo possuía largura e profundidades suficientes para entrada e circulação de embarcações de 
grande porte. Em suas cartas, Vilhena registrou o entra e sai das “[...] lanchas, e barcos carregados, que navegam por aquêle canal 
do Morro por seis para sete léguas a sair pela sua barra [...]” (VILHENA, 1969, p. 496).  

 
 

Tabela 2 - Locais de desembarques de africanos escravizados na Bahia, 1831-1851. 
Ano Porto Seguro Taipu Não especificado 
1831 0 0 444 
1832 0 0 444 
1833 0 0 1.226 
1834 0 0 456 
1835 0 0 1.419 
1836 369 397 1.094 
1837 0 3.552 567 
1838 0 1.617 1.339 
1839 0 712 3.412 
1840 0 0 2.292 
1841 0 0 1.823 
1842 0 0 4.541 
1843 0 0 3.111 
1844 0 0 6.528 
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1845 0 0 3.294 
1846 0 0 7.870 
1847 0 0 11.103 
1848 0 0 7.563 
1849 0 0 9.980 
1850 0 0 9.461 
1851 0 0 871 

Fonte: TSTD. Disponível em: <http//www.slavevoyages.org/>. 
 
 Em contrapartida, havia trechos em que a passagem de grandes embarcações só era possível com a maré alta, enquanto 
para embarcações menores, como as lanchas, a travessia era possível mesmo na maré vazante. A Barra de Carvalhos, por 
exemplo, exigia a presença na embarcação de um prático habilitado para adentrar seu canal, bem como para conhecer o momento 
apropriado para superar, na maré baixa, obstáculos como a pouca profundidade, a existência de pedras, bancos de areias e recifes 
(VILHENA, 1969, p. 499). 
 
 A hidrografia do Baixo Sul da província era, portanto, pela sua complexidade, bastante apropriada para a realização de 
desembarques do contrabando negreiro. Possuía um importante ponto para sinalização da costa, o Morro de São Paulo, que 
contribuía para que as embarcações seguissem a rota desejada, evitando imprevistos no processo de ancoragem, o que poderia 
comprometer a viagem negreira, levar a perda e/ou apreensão da carga. Além disso, sua complexidade proporcionava locais de 
esconderijo e rotas de fuga às embarcações, em caso de perseguição. Por fim, a navegabilidade dos rios permitia que navios 
apropriados adentrassem o continente, o que tanto facilitava a realização dos desembarques quanto possibilitava a redistribuição 
dos cativos para o seu destino final.  
 
 Além da hidrografia, outros dois importantes elementos devem ter contribuído para a realização de desembarques na 
região: a existência de matas (e a atividade madeireira) e a produção de farinha de mandioca. Desde o período colonial, uma série 
de leis buscaram regulamentar essas duas atividades, visando, de um lado, preservar as madeiras de boa qualidade (madeiras de 
leis) ali existentes e garantir o fornecimento de farinha de mandioca, principalmente, à Salvador e ao Recôncavo da Bahia (DIAS, 
2007; LINHARES, 2002; SCHWARTZ, 2001). 
 
 Sendo assim, no início do século XIX, as matas existentes na região ainda eram abundantes e a atividade madeireira 
estava voltada para a construção civil e naval (SPIX & MARTIUS, 1976; DIAS, 2007). Dentre as povoações da região, uma 
delas, Valença, se destacou na construção naval no século XIX. Em 1845 um artigo publicado no jornal O Crepusculo exaltava o 
potencial da vila para a atividade. De acordo com o artigo, de autoria não identificada. 
  
Bem favoraveis proporções tem Valença, para nella se estabelecer um estaleiro onde se fabricassem embarcações grandes, bem 
como brigues, escunas, etc. etc.; tanto que de 1810 a 1814 lá houve uma tercena por conta do Estado, em que se fabricarão 3 ou 4 
brigues e 1 canhoneira; cuja (tercena) ainda vestígios existem n’um porto que lhe herdou o nome, e atè cujo ponto já se tem 
estendido a villa. Bem fácil seria ao Governo, o mandar ali construir vasos d’esse e de maior porte com extraordinária economia 
dos cofres publicos; porque sahindo as madeiras das matas do rio Una e do Jequié, é certo que lá mesmo se comprarião por 



 

48  

metade do preço, que aqui tem: e assim vê-se que o Estado poderia com grande interesse possuir os vasos preciosos, que 
construidos no arsenal demandão talvez duplas despezas36. 
 
 Desta forma, realizado o desembarque, os traficantes poderiam encontrar nas matas um importante esconderijo para os 
cativos recém-chegados, como demonstrou Ricardo Tadeu Caíres Silva (SILVA, 2007), e tanto na extração madeireira quanto na 
construção naval, os materiais e experiências necessários para realizar reparos nas embarcações utilizadas no tráfego 
transatlântico. 
 
 Por sua vez, o cultivo de mandioca estava difundido por território das “vilas de baixo” e, embora, a partir de meados do 
século XIX tenha ocorrido uma diversificação de gêneros agrícolas produzidos nestes territórios (seguindo uma tendência maior 
de diversificação da produção ocorrida na província da Bahia), com o incremento principalmente das culturas de café e cacau, a 
raiz continuava sendo a principal cultura destas localidades (BARICKMAN, 2003; DIAS, 2007; SANTOS, 2016).  Grande 
fonte de carboidratos e, por conseguinte, de energia, o “pão da terra” poderia ser utilizado tanto para alimentar os cativos e a 
tripulação recém-desembarcados, quanto levado como suprimento alimentar nas expedições negreiras37.  
 

Tanto o comércio de farinha quando a extração madeireira criava redes de relações entre produtores, moradores, 
atravessadores e membros da administração pública, entre outros, em diferentes escalas geográficas, dentro das povoações das 
“vilas de baixo”, em Salvador e no Recôncavo e, é possível afirmar, até mesmo em outras localidades da Colônia/Império do 
Brasil. Sendo assim, as atividades em torno da cultura da mandioca e da extração de madeiras criava laços e contatos entre os 
habitantes da antiga capitania de Ilhéus e Salvador e seu Recôncavo, que deviram favorecer a redistribuição dos africanos 
ilicitamente traficados. 

 
Como é possível supor, a realização de desembarques do contrabando negreiro nas “vilas de baixo” e as demandas por ele 

geradas, devem ter provocado uma grande movimentação e certamente, chamado a atenção das autoridades locais. Ao analisar as 
correspondências enviadas pelos juízes da comarca de Valença à presidência da província da Bahia, custodiadas pelo Arquivo 
Público do Estado, nota-se que o crime de introduzir africanos escravizados no Brasil foi um tema recorrente, em dois momentos 
de 1835 a 1837 e 1851 a 1856. Das correspondências emitidas 1838 e 1850, nenhuma se refere ao tráfico ilegal38. 

 
O primeiro período com registros relacionados ao contrabando negreiro na comarca de Valença (1835-1837) coincide 

com o momento inicial de direcionamento eou intensificação do tráfico de africanos para o sul da Bahia. Assim, é possível crer 
que as movimentações em torno dos desembarques de cativos tenham levantado suspeitas sobre a realização desta atividade na 
região, trazendo a temática para a pauta das correspondências emitidas pelos juízes locais. 

No combate ao crime, as autoridades locais buscavam contar com o apoio da população, oferecendo recompensas para 
informações sobre a atividade. Contar com o apoio, ainda que momentâneo. da população era de suma importância para garantir a 
aplicabilidade da Lei de 1831, especialmente porque a comarca de Valença dispunha de poucos e precários dispositivos e efetivos 

                                                        
36 Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital Brasileira. O Crepusculo (Bahia). 20 de setembro de 1845. v. I, n. 4. p. 58.  
37 Sobre o uso de farinha de mandioca em expedições negreiras ver BEZERRA, 2010. 
38 APEB. Seção de Arquivos coloniais e provinciais. Série Administração. Juízes. Correspondência recebida de Valença. Maços 2626, 2627, 
2628, 2629, 2630, 2631 e 2632. 
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de trabalho39. Ademais, mesmo que os dispositivos destes. No entanto, como se apreende a partir das correspondências emitidas 
pelos juízes, houve uma tendência, tanto da população quanto de autoridades locais em acobertar a prática40.  

 
 O relatório de uma investigação realizada na comarca sobre uma suspeita de desembarque de africanos escravizados do 
contrabando transatlântico na Barra de Caravalhos, realizada em 1837, por exemplo, apesar de apresentar todos os indícos de que 
se tratava de uma expedição negreira, contando com depoimentos de um juíz de paz, um escrivão, o juíz de direito da comarca e 
diversas testemunhas, concluiu que a suspeita era infundada41. 
 

O desaparecimento da temática a partir de 1838 ratifica que o empenho das autoridades locais em relatar episódios 
suspeitos de contrabando negreiro não foi duradouro. Vale recordar, que a baliza cronológica de 1838 se aproxima do período de 
contrabando sistêmico, período em que a atividade não só contou como maior apoio do parlamento, da imprensa e da população, 
como, certamente, as práticas de repressão ao negócio se tornaram mais brandas. Neste sentido, a lacuna existente no período 
compreendido entre os anos de 1838 a 1850, ao contrário de sinalizar à inexistência de atividades relacionadas ao contrabando de 
africanos escravizados na região, aponta para um silenciamento referente ao tema e uma conivência por parte das autoridades 
locais com o crime, na medida em que se verifica a continuidade de desembarques de cativos ilicitamente traficados ao longo do 
litoral da província da Bahia, neste período. 

 
 A temática do contrabando negreiro voltou a aparecer nas correspondências remetidas pelos juízes de direito da comarca 
de Valença para a presidência da província da Bahia apenas em 1851. O reaparecimento do tema, certamente, remete às medidas 
de repressão ao crime estabelecidas pela Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queirós.  
 

Entre os anos de 1851 e 1856 foram enviados pelos juízes desta comarca 13 ofícios a respeito do tráfico ilegal de 
africanos escravizados para o governo da província. A maioria destes apresenta resposta a indagações sobre a existência de 
indícios do que crime na comarca, assim como, a recomendações e orientações de como proceder na repressão deste, o que 
demonstra uma maior cobrança e empenho do governo provincial, e imperial, em combatê-lo. A despeito disso, as frequentes 
referências a necessidade de vigilância e repressão ao tráfico e a própria atuação dos funcionários públicos e autoridades, 
apontam para o fato de que até meados da década de 1850 a ocorrência de desembarques no Baixo Sul da Bahia ainda era uma 
possibilidade iminente42. 
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39 APEB. Seção de Arquivos coloniais e provinciais. Série Administração. Juízes. Correspondência recebida de Valença - 1834-1839. Maço 
2627. Correspondência do juiz de direito da comarca de Valença ao Presidente da Província. Valença, 22 de janeiro de 1835. 
40 APEB. Seção de Arquivos coloniais e provinciais. Série Administração. Juízes. Correspondência recebida de Valença - 1849-1858. Maço 
2630. Correspondência do juiz de direito da comarca de Valença ao Presidente da Província. Valença, 21 de janeiro de 1853 e 9 de agosto de 
1854. 
41 APEB. Seção de Arquivos coloniais e provinciais. Série Administração. Juízes. Correspondência recebida de Valença - 1834-1839. Maço 
2627. Correspondência do juiz de direito da comarca de Valença ao Presidente da Província. Valença, 12 de outubro de 1837.  
42 APEB. Seção de Arquivos coloniais e provinciais. Série Administração. Juízes. Correspondência recebida de Valença - 1849-1858. Maço 
2630. Correspondência do juiz de direito da comarca de Valença ao Presidente da Província. Valença, 21 de janeiro de 1853.  APEB. Seção de 
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Ementa: 
 
 
Em diálogo com a História Social da Escravidão e do Pós-abolição, propomos o intercâmbio de pesquisas e conhecimentos sobre 
os processos de emancipação e o período pós-abolição no Brasil. 
 
Palavras-chave: Emancipações. Pós-abolição. Legislação. Protagonismos. Liberdade 
 
Objetivo: 
 
Oportunizar o diálogo entre as investigações que focam os últimos anos da escravidão e o pós-emancipação, a fim de analisar 
fontes, pesquisas e processos históricos que envolvem as leis emancipatórias, os protagonismos e os sentidos de liberdade na 
vigência da escravidão e no pós-abolição. 
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Justificativa: 
 
Passados mais de 130 da abolição jurídica da escravidão e ao longo do processo de emancipação da mão-de-obra escravizada, 
iniciado em 1871 com a conhecida Lei do Ventre Livre, muitas foram as teorias, críticas e pesquisas realizadas acerca dos limites, 
desafios, caminhos e sentidos para a liberdade. A década de 1980 marcou um novo olhar para os estudos sobre escravidão, 
emancipações e liberdades. Os questionamentos e as reflexões propostas pela História Social da Escravidão, pautados na 
valorização da agência e do protagonismo de africanos e seus descendentes em suas trajetórias, têm promovido a desconstrução 
de mitos e estereótipos que acompanharam a história dos povos negros no Brasil ao longo desses anos. Em conformidade com 
essa dinâmica, este Simpósio Temático é uma iniciativa que pretende promover a articulação das pesquisas aos debates 
promovidos pelo GT Nacional Emancipações e Pós-Abolição e será coordenado por Aline Najara Gonçalves (UNEB) e Rafael 
Petry Trapp (UNEB/UFOB), 

tendo como temas de interesse: as alforrias e os significados da liberdade; as leis emancipatórias; os debates parlamentares que 
envolvem a “questão servil”; as trajetórias individuais e coletivas de pessoas negras no pós-abolição; as memórias da escravidão e 
da liberdade; as lutas e conquistas de direitos; as fontes sobre a história da escravidão e do pós-abolição; a Lei 10639/03 e os 
estudos sobre escravidão e liberdades no ensino formal e na história pública, entre outros temas afins. Em síntese, partimos da 
intenção de agregar pesquisadorxs que se interessam pelas temáticas em torno dos processos de emancipações e do pós-abolição 
no Brasil. 

 

1. A LUTA PELA LIBERDADE E A CIDADANIA: A CONSTITUIÇÃO IMPERIAL DE JEAN JACQUES 
DESSALIENS E O PROJETO DO FUTURO HAITI PÓS-ESCRAVAGISTA, ENTRE RUPTURAS E 
CONTINUIDADES (1805-1816)43 
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Mestrando em História –UNESP-ASSIS 

Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado do São Paulo (FAPESP) 
E-mail: lesaged18@yahoo.fr 

  
A colonia de São Domingos  

 

Em 1791 occoreu na parte Oeste da ilha do Haiti a luta que iniciou-se a chamada Revolução de São Domingos 

contra o sistema escravista, e  que resultou a abolição da escravidão nessa colônia. Neste período pós-abolição, 

Napoleão Bonaparte empreendeu tentativas visando à restauração do trabalho escravo nesta parte da Ilha, porém, os 

escravizados sob a liderança de Jaques Jacques Dessalines resistiram às imposições napoleônicas e proclamaram em 

janeiro de 1804, a Independência do país, atual Haiti. Um ano após a proclamação da independência, o líder do 

movimento, Jean Jacques Dessalines, mediante a promulgação da Constituição Imperial estabeleceu os fundamentos da 

                                                        
43Este trabalho faz parte integrante do primeiro capítulo da minha dissertação em andamento estipulado Cor, privilégios e liberdade na época 
da revolução: A luta de Julien Raymond em São Domingos-Haiti (1789-1794). 
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futura nação por meio da instrumentalização jurídica, que trouxeram medidas significativas buscando não apenas apagar 

os traumas do sistema escravagista, mas, estabelecer condições cujos objetivos se vinculavam à proteção do país de 

eventuais ataques dos antigos colonizadores, o que garantiria a liberdade dos ex-escravizados. Além disso, a publicação 

desta constituição permitiu de redefinir o ser negro e a cidadania negra na sociedade escravagista. Se antes o negro não 

passava de uma “propriedade”, um “objeto passivo”, um ser “inferior”, agora, passa a ser um agente consciente de sua 

história, ativo e capaz de questionar a ordem vigente. Deste modo, Jean Jacques Dessalines, o líder negro que enfrentou 

Napoleão nas últimas batalhas em 1803 pela descolonização e abolição da escravidão, apresentou nessa constituição um 

enfoque de ruptura com o sistema colonial em vigor da época, no sentido de reorganizar as estruturas sociais e políticas, 

ao mesmo tempo em que promoveu um Estado livre e soberano.   

A Revolução Haitiana de 1791 é conhecida e relacionada geralmente através da  figura emblemática do 

respeitado Toussaint Louverture que durante sua passagem na colônia realizou ações importantíssimas no cénario 

colonial. Mas além de Toussaint, havia Jean Jacques Dessalines, outro herói pouco conhecido que participou ativamente 

nas lutas em São Domingos cujo estrategia foi decisiva no movimento revolucionario contra as tropas napoleonicas.  

Nascido Jean Jacques em São Domingos44, provavelmente nos anos de 1758, fora escravizado em uma plantação 

de café na região Norte da colônia. O apelido Dessalines (que se tornou seu nome), era herdado de uns de seus senhores, 

como era de costume. Há hipótese que afirma que Jean Jacques Dessalines fazia parte de um grupo de escravizados 

liderados por Toussaint cujo proprietário era um negro livre de nome Philippe Jasmin Désir. E que nesta época o próprio 

Toussaint se encontrava livre. Ou seja, nessa plantação Dessalines era um escravizado de Toussaint. Porém, não há na 

historiografia unanimidade sobre este fato. Para Cauna (2012) a resposta se revela complexa. Teoricamente a 

possibilidade não se justifica, mas, de forma prática, o autor destaca que Dessalines não pode ser considerado como 

propriedade do governador, mas destacou que este trabalhou como escravo numa plantação sob as ordens de Toussaint, 

e a mesma pertencia à filha do governador. (CAUNA, 2012, p.319).  

Nomeado governador geral no primeiro de Janeiro de 1804 já nas cerimônias da proclamação da Independência, 

o primeiro chefe de Estado da nova nação se proclamou imperador em 1805 sob a batuta de Jacques 1º. Do escravizado 

ao primeiro chefe do Estado, a trajetória do imperador Jean Jaques Dessalines encarregava múltiplas imagens durante 

sua passagem na colônia francesa. Se na visão de alguns autores ele era considerado o homem mais violento, selvagem e 

mais radical de São Domingos, para poucos outros, ele era quem e único que podia levar o país a vitória final. Coube a 

Louis Dubroca a mais densa análise sobre Dessalines. Nascido em 1757 na metrópole francesa, Dubroca em sua obra 

consagrada a vida Dessalines construiu toda uma imagem funesta sobre a vida do Jean Jacques e deslegitima toda 
                                                        
44Outros autores como Dubroca (1804,p16) afirmam que Dessalines teria vindo da Africa , especificamente da Guinée e trazido para São 
Domingos por um negro proprietário e livre.  
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tentativa exemplando a eficiência desse líder diante do cenário colonial. Na visão dele, o futuro imperador do Haiti 

independente é representado na designação mais alta como um africano feroz, selvagem, desprovido de entendimento 

humano. O autor em sua obra, La vie de Jean Jacques Dessalines aponta o surgimento do antigo escravizado como 

protagonista dos movimentos que ocorreram em São Domingos, descrevendo uma cena em que o líder negro teria 

massacrado alguns proprietários brancos, dentre dos quais, o seu próprio senhor. Dubroca afirma:  
Este feroz africano (...) não conhecia os costumes europeus, a civilização e as linguagens. Ele tinha guardado apenas 
a ferocidade, toda a ignorância. (...) O único sentimento que ele tinha consciência, era a vingança. (...). A ferocidade 
deste bárbaro se desenvolvia com uma energia cuja história dos homens tem poucos exemplos45. (Tradução livre) 
(DUBROCA, 1804, p.16-7). 
 

Observa-se, ao criticar o caráter de Dessalines, Dubroca se relaciona a uma falta de conhecimento do 

escravizado às costumes e civilizações europeus. Ou seja, para ele, o desconhecimento das linguagens e das “boas 

maneiras” do velho continente faz do africano um ser bárbaro. A cena apresentada pelo autor dos movimentos na antiga 

colônia francesa mostra de forma excludente, as fases relativamente vitoriosas dos escravizados, ocultando as ações 

infra-humanas causadas pela metrópole francesa e todo o sistema escravista durante séculos aos negros como é 

apontado por Sannon (1938) e James (2000). A barbaridade mencionada pelo autor tem suas origens nas lutas 

incessantes ocorridas ao longo do período revolucionário que resultaram com a derrota das tropas francesas, em 1803. 

Além das críticas no que se refere ao caráter brutal de Dessalines, seu nome é relacionado em diversas outras questões 

sensíveis na historiografia haitiana e, que preocupam diversos autores estrangeiros. Uma das pertinentes preocupações é 

referente à prisão de Toussaint Louverture em 1802. Nas perspectivas do Dubroca a apreensão do general Toussaint é 

devido aos projetos de Dessalines e de Christophe de se tornarem os novos protagonistas da colônia.  Segundo o autor, 

existiu em Dessalines um sentimento de ódio contra Toussaint caracterizado pelo ávido de poder e de riqueza. Isso o 

motivou a denunciar os planos de Toussaint a Leclerc, que resultou a captura de Louverture pelo general francês 

(DUBROCA, 1804, p.90-1). 

Do outro lado, Aimé Césaire não compartilha esta visão, na medida em que o autor caribenho acredita que a 

captura de Toussaint era pensada por si própria. Isto é, o general negro teria permitido a sua prisão numa forma de 

sacrifício pela independência. (CÉSAIRE, 2004). Todavia, recentes pesquisas atestam que o Louverture já havia 

manifestado interesse em se distanciar da metrópole francesa, mas confirmou a possível denúncia feita por Dessalines 

aos responsáveis da metrópole e teria recebido uma quantia de dinheiro pelo trabalho realizado. (GIRARD, 2011). 

Embora a imagem ferrosa construída sobre Dessalines, o chamado Gaspard Théodore Mollien, um dos negociadores 

                                                        
45Versão original: (..) ce féroce africain (...) éntièrement étranger aux moeurs des eupoéens, à l’influence de leurs habitudes, de leur 
civilisation et de leur langage, il avait conservé tout la férocité , tout l’ignorance. (...) le seul sentiment dont son âme etait imbue; était la 
vengence. (…) la férocité de ce barbare se devleloppa avec une énergie dont l’histoire des hommes offre peu d’exemples. 
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relativo às questões de indenização em 1825 entre Haiti e França teria qualificado o futuro imperador como o homem 

mais extraordinário da sua época, não somente pela sua fortuna, mas, sobretudo pela sua capacidade militar (CAUNA, 

2012, p.322).  

O contexto revolucionário proporciona novos desafios aos antigos escravizados. A reconquista de São Domingos 

projetada pela metrópole francesa pode ser compreendida em dois aspectos, cujo primeiro é relacionado ao retorno às 

cativeiros dos negros, e o desejo da burguesia marítima de reconstruir o comércio escravista. Ou seja, a França corria 

risco de perder a mais rica das colônias, a base econômica da revolução de 1789. Isto é, como salienta James (2000) sem 

o tráfico e a escravidão não existiria a colônia. Em outras palavras, sem os negros escravizados não existiria a colônia. E 

o comércio internacional francês era sustentado por ela. Não havia outros motivos que explicassem de forma mais 

plausível as razões pelas quais esta colônia era tão importante para a metrópole, que mesmo após a sua perda, Napoleão 

insatisfeito, buscou a sua reconquista. Tendo em vista a assinatura do tratado de Amiens em 1802, que resultou ao fim 

dos conflitos entre as principais potências coloniais. Fato este, ocasionou a restauração da escravidão nas colônias 

cedidas pela Grã-Bretanha, e em outras regiões como a Martinica e a Guadalupe entre outras (DUBOIS, 2009, p.343; 

DORIGNY, 2019, p.81).  

Porém, o maior interesse francês na América durante esse período, era São Domingos. Rochambeau encarregado 

de restaurar a escravidão em São Domingos era conhecido pela sua crueldade e a sua chegada à colônia aumentou de 

forma significativa as desigualdades raciais. Na sua visão, a restauração da escravidão e a reconquista da ilha deveriam 

começar pelo extermínio tanto dos mulatos quanto dos negros, o que permitiria ao mesmo tempo de manter a 

supremacia branca. Sendo assim, ele exterminou uma quantidade considerável de mestiços e iniciou-se o massacre dos 

negros. Como é enfatizado por James: 
Rochambeau afogou tantas pessoas na baía de Le Cap que por muito tempo os moradores do distrito não comeram 
peixe.  (...) ele, o Rochambeau trouxe 1500 cães para caçar os negros. (...) Leclerc havia proposta uma guerra de 
extermínio e Rochambeau a travou. (2000, p.324). 

 
Os interesses econômicos que guiavam as lutas se transformaram em uma guerra racial. Em 1802, após 

Bonaparte ter retomando o referido tratado de Amiens, o mesmo publicou um decreto proibindo a entrada de soldados 

negros e mulatos para França sem uma autorização judicial, sujeito a deportação. Segundo o que evidencia Dubois 

(2009, p.344) essa decisão da metrópole é visto pelo autor como certo de oficialização e institucionalização do racismo, 

considerando a declaração do ministro das colônias que na época afirmou que “a liberdade é um tipo de alimento pelo 

qual os estômagos dos negros não estavam preparados. Devemo-nos, destaca ele, aproveitar todas as ocasiões de lhe 

oferecer a sua comida natural”. Esta metáfora utilizada pelo ministro segundo qual o estômago dos escravizados não 



 

57  

estavam preparados para o alimento, que neste caso representava a liberdade, foi durante muito tempo empregado pelos 

grupos de pessoas pró e contra do sistema escravista.  

Embora a estratégia política desenvolvida pela força expedicionária junto com a crueldade de Rochambeau, os 

escravizados liderados por Dessalines conseguiram derrotar as tropas napoleônicas na batalha decisiva na cidade de 

Vertières46 em 18 de novembro de 1803, impedindo a restauração da escravidão e consequentemente o país se tornou 

independente com a proclamação em 1 de Janeiro do ano seguinte. Essa derrota ocultada na historiografia representa a 

primeira de poucas outras sofridas pelo exército napoleônico durante o seu consulado. Contudo, não há consenso entre 

historiadores e pesquisadores sobre os principais fatores do fiasco do império francês. Se para alguns autores as 

estratégias, a genialidade e o heroísmo dos antigos escravizados foram à base dessa vitória contra a barbárie branca, 

outros alegam que a febre amarela teve um impacto significativo na primeira derrota de Napoleão (DORIGNY, 2019, 

p.82). 

A abolição da escravidão na ilha e a sua independência como nova nação desafiou todo o sistema escravista, 

obrigando-se os grandes fazendeiros a se deslocar para outras colônias ainda escravistas, como Cuba e a Jamaica 

foram os primeiros novos destinos. Paralelamente, a revolução sucedida dos antigos escravizados marcou uma nova 

era no pensamento revolucionário, em razão não somente ao medo que ela transmitia aos senhores, mas devido ao 

sentimento de revolta inspirado aos escravizados da região, evidência Genovese (1983). No objetivo de fortalecer e 

proteger o território do país independente precisava-se organizar a formação do novo Estado. Novas politicas deveriam 

ser criadas e aplicadas para sustentar a população bem como novas estratégias e decisões precisavam ser tomadas para 

manter o país fora de toda tentativa da antiga metrópole. Aquele que sucedeu a Toussaint Louverture e que levou o 

país até a independência, Jean Jaques Dessalines foi escolhido para ser o governador geral e o primeiro chefe do 

Estado da nova nação, antes de se tornar imperador. Como tal, ele publicou a sua primeira Constituição em 20 de Maio 

de 1805, onde projeta a construção do Haiti independente. 

 

A Constituição imperial de 1805 e a sociedade pós-escravista   

 
A constituição imperial, a primeira do Haiti independente foi promulgada pelo imperador Jaques 1º, o pai da 

pátria, em 20 de Maio de 1805 na cidade de Arcahaie, Haiti. Este texto foi publicado em 1886 por Louis Joseph Janvier 

e relançado em 1977 pelas edições “fardins”. Dividida em duas grandes partes, a constituição imperial de 1805 contém 

na sua primeira parte, cinquenta e três (53) artigos separados em oito (8) títulos, seguida das disposições gerais 

                                                        
46 Cidade localizada no Norte de São Domingos onde ocorreu a última batalha pela Independência.    
 



 

58  

compostos por vinte e oito (28) artigos. A assembleia constituinte de 1805 mesclava as duas categorias mais baixas da 

hierarquia racial, os mulatos e os negros. Assim a Constituição de Dessalines marca uma ruptura nas relações com a 

antiga metrópole, cortando todos os laços escravistas, quando conferir a nova nação no artigo 1º o caráter soberano, 

livre e independente, se retomando o nome nativo da ilha, Haiti. Ao mesmo tempo em que reafirmou o fim da 

escravidão no território por meio do artigo 2º. Isto é, como Estado soberano e livre, São Domingos / Haiti não fazia mais 

parte integrante do império francês como era estipulado no regime de Toussaint Louverture.   

As disposições 3º e 4º implantaram as bases harmoniosas sobre as quais deveriam ser construída a reconciliação 

entre os negros (créoles et les bossales) e os mestiços baseada no princípio de igualdade de chance diante da lei. O 

artigo 6º assegura à proteção às pessoas físicas e o 7º indica as regras sobre a emigração e a naturalização em país 

estrangeiro. Segundo este item, a cidadania haitiana se perca a partir da naturalização e é passível de pena de morte e a 

confiscação das propriedades. Enquanto o artigo 8º é referente às questões das condutas e das proteções do cidadão 

haitiano diante da lei. Portanto, a cláusula 9º indica, que a qualidade daquele que ia ser considerado como haitiano, 

como é estipulado a seguir; “ninguém é digno de ser haitiano, se ele não é um bom pai, um bom filho, um bom marido 

e, especialmente, um bom soldado.” A referênçia aos núcleos familiares é algo inerente aos antigos escravizados e 

líderes de São Domingos. E por muito tempo se tornou um critério que caracterizava a personalidade e a capacidade 

lúcida de um indivíduo. Pauléus Sannon ressalta que em uma conversa entre os líderes, Rigaud e Toussaint, onde o 

negro apontava as razões pelas quais que não confiava no mulato pelo fato que ele, Rigaud não era um bom pai, um 

bom marido. O general negro afirmava que tinha preferênçia em se aliar ao lado do outro mulato Julien Raymond e que 

confiava nele, por ele era um bom esposo e que cuidava da sua casa, da sua família. (SANNON, 1932). O artigo 10º 

acorda aos filhos o direito de herdar os bens e vantagens deixados pelos países. E o 11º proporciona ao cidadão a 

obrigação de possuir uma arte mecânica.  

Dessalines tinha uma visão do sistema escravista que poucos líderes tinham. Ele não era um letrado, apenas se 

sabia escrever seu nome, mas seu pensamento, sua inteligência e sua capacidade para compreender o cenário político 

permanecem indiscutíveis. Cyril James autor dos Jacobinos negros, atribuiu a ele, um lugar entre os heróis da 

emancipação humana. Dessalines sabia agir de forma racional e proporcional a cada ação do adversário. Assim, o artigo 

12º, o mais controverso da época, o mais que impactou a metrópole francesa. Em uma sociedade pós-escravagista, onde 

todas as sequelas ainda estavam presentes, o artigo 12º estabelece as regras para quem queria entrar no país e para quem 

ali podia não apenas se tornar novo proprietário, mas quem tinha o direito de adquirir propriedade. Deste modo, ele 

determina que “nenhum branco qualquer seja sua nacionalidade, pisará no território como senhor ou proprietário e não 

poderá adquirir nenhuma propriedade no futuro”. Ao proibir a entrada de brancos na ilha, e o fato de vetar toda 
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possibilidade destes de se tornarem proprietário e de obterem propriedade, Dessalines confisca por meio deste artigo 

todas as propriedades que antigamente eram dos senhores franceses. Fato este, incomodou a sociedade escravista e teve 

uma grande repercussão no cenário internacional, especificamente na Europa e nos Estados unidos.  

Marie-Jeanne Rossignol em trabalho publicado em 1992 relata impactos da constituição imperial teve nos 

principais jornais norte americanos. Segundo aponta a autora, no mesmo ano em que foi publicada a constituição 

imperial, ela foi traduzida pelo conhecido jornal comercial Mercantile Advertiser, que possibilitou o maior acesso aos 

jornais estadunidenses, repartidos entre republicanos e federalistas. No meio de um debate político de viés polêmico e 

partidário, Thomas Jefferson do partido republicano criou-se na cidade de Washington a National Gazette e apoiou 

outras iniciativas de mídias como Richemond Enquirer criado em 1804 por Thomas Richie, cujo objetivo consistia em 

veicular as ideias do referenciado partido no Sul de seu país. Ainda de acordo o que aponta Rossignol (1992) o texto 

original da constituição imperial de 1805 tinha sofrido modificações profundas e ocultações de várias partes ao ser 

publicado no citado jornal Richemond Enquirer. As prerrogativas 2º sobre a abolição da escravidão, e a 3º relativas às 

questões de igualdade e de liberdade, assim como a 12º, e a 13º referentes, como vimos anteriormente à entrada de 

estrangeiros brancos fazendeiros no país foram ocultadas neste jornal e nenhuma explicação foi dada a respeito. A 

cláusula 14º sobre as declarações preliminares estipula “qualquer aceitação de cor entre os filhos de uma e da mesma 

família, cujo chefe de Estado é o pai, tendo que parar, os haitianos agora devem ser conhecidos apenas sob o nome 

genérico de negros.” com esta afirmação, Dessalines une as duas categorias raciais (mestiços e negros) que ao longo do 

movimento revolucionário se enfrentaram nas crises internas, enquanto reitera e confirma a igualdade racial.  

A visão militar de Dessalines neste documento é um dos aspectos que unem o seu projeto aos planos de 

Toussaint na sua constituição colonial de 1801 (aqui não será analisada a constituição de Toussaint Louverture). Como 

personagem influente e com destaque impecável nas tropas dirigidas por Toussaint, Jean Jacques Dessalines embora não 

tinha a mesma capacidade que o seu general nas questões militares soube aproveitar das principais estratégias, mantendo 

as mesmas fórmulas no que se refere à proteção da ilha. As dispositivas 15º 16º e 17º tratam das divisões 

administrativas, do território e da força militar. E o artigo 18º define os limites da ilha. Os artigos 19º e 20º reconhecem 

e confirmam Jean Jacques Dessalines como imperador e chefe supremo do exército. Simbolizando o vingador e o 

libertador dos povos. Sua majestade é compartilhada a sua esposa, a imperadora. E o artigo 22º concede a esposa do 

imperador o título de princesse dounière, ao mesmo tempo em que lhe-autorizou um salário fixo permanente mesmo 

após morte de seu marido. É necessário sublinhar que é pela primeira vez a menção de uma mulher é notificada em um 

documento oficial, embora a significativa participação das pessoas de sexo feminino nas lutas pela independência.  
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Os artigos 21º, 23º e 24 se referem à elegibilidade, destacando todo caráter hereditário da coroa, e requerem um 

pagamento fixo a todos os filhos reconhecidos pelo imperador. Destes, os de sexo masculinos deverão ingressar 

legalmente o exército. Os artigos 26º e 27º são relacionados ao funcionamento do governo imperial, aos cargos que são 

eletivos ou hereditários e mencionam que o próprio imperador deve decidir o seu sucessor, o qual é reservado um 

pagamento fixo. Já o artigo 30º confere ao imperador o direito de promulgar as leis, de nomear e revogar todos aqueles 

que hierarquicamente ele é o superior. O imperador dirige as receitas e despesas do Estado, supervisiona a fabricação 

das moedas e ele é o único que pode ordenar a emissão. Contrariamente ao governo colonial, a constituição imperial não 

necessita relatório das despesas relativo ao império. (art31). Ao imperador a decisão de guerra ou de paz contra os 

outros países como também a de estabelecer relações políticas entre países amigos. (art32). A segurança interna e a 

defesa do Estado foram conferidas ao imperador e sendo assim, ele distribuiu segunda a sua vontade, as forças terrestres 

ou marítimas. (art33). Equivalente da era colonial, no império às conspirações contra o Estado e contra a constituição 

são punidas e julgadas por tribunal especial. (art34). O artigo 37º neste documento obriga aos funcionários públicos a 

menção de “em nome de Deus e da lei constitucional” em todos os documentos oficiais. Enquanto os artigos 50º e 51º 

são dedicados às religiões. Estes indicam que a lei não admite nenhuma religião dominante, portanto, autoriza a 

liberdade de cultos. Ainda alerta que o Estado desconsidera todo apoio aos cultos como também aos seus representantes 

(art52).  

A constituição de 1805 favorece a pluralidade religiosa onde todas as religiões são consideradas iguais. Nesta 

perspectiva é possível afirmar que havia um Estado laico no governo imperial de Dessalines? Uma resposta pode-se 

revela complexa. Apesar da obrigatoriedade feita nos artigos 50º e 51º sobre a laicidade do Estado, Hurbon aponta que 

ao ser coroado, o imperador se deslocou para uma igreja onde seguiu as normas da religião católica. Segundo o autor, 

Dessalines aceitava o catolicismo como a religião “normal” e que o vodu, a religião dos escravizados sofreu importantes 

ameaças pelo próprio Dessalines durante seu império. No seu pensamento o vodu representava certo de constrangimento 

para o seu governo dado ao papel que este ocupava nos movimentos revolucionários. Da mesma maneira que decidiu ao 

fechamento de todos os centros de maçonarias cujo objetivo era evitar toda tentativa de conspiração. (HURBON, 2009, 

p.186) 

As leis tratando desta questão na constituição imperial de 1805 sofreram esta influência, mas ao mesmo em que 

apresentam controversos. Devido ao contexto social na França no decorrer dos 1790 e 1801, período relativo ao 

funcionamento da igreja com a constituição do clero de 1790.  E a visão de Dessalines de certo modo não escapou deste 

contexto. Duas perspectivas incorporam a ideia do imperador. Entende-se por meio dos artigos 50º 51º e 52º já descritos 

acima, a pluralidade religiosa e a renúncia à religião católica como única e oficial do Estado, mas tendo em vista os 
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artigos 37º que sanciona toda ata e documento público por menção “par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de 

l'État” não permite identificar de forma clara a ideia proposta pelo imperador. Coube saber se Dessalines quis 

subordinar a igreja ao Estado no modelo de Toussaint ou se ele quis separar o Estado da igreja.   

Contudo, é fundamental apontar que as tentativas do Dessalines de separar o Estado da Igreja representava um 

marco histórico importante, portanto inquietante para as novas relações com outros países, pois, a separação permite ao 

Haiti de se distanciar mais da antiga metrópole. E os responsáveis religiosos padres e bispos precisavam-se voltar aos 

seus países de origens (a metrópole) e foi vetado todo apoio econômico oriundo do Estado aos setores religiosos. Trata-

se de um dos fatores explicativos do bloqueio comercial e a não reconhecimento da independência pela França, durante 

vinte e um anos. Porém em 1860 com o “Concordat de Damien” essa lei foi derrubada e o Estado restabelece suas 

relações com a Igreja e foi obrigado pelo artigo 3º deste concordat47 em pagar anualmente um salário aos todos os 

arcebispos e bispos do orçamento público.   

 Artigo 1º das disposições gerais reconfirma a divisão das obrigações da coroa entre o imperador e imperadora. 

Após a morte do imperador, será formado o conselho do Estado, o qual deverá ser dirigido pelo conselheiro mais antigo. 

(art2). Em qualidade de juízo, o imperador julgará os ministros e os generais em caso de delitos. (art3). Os artigos 12º e 

13º consagram o direito ao Estado de confiscar toda propriedade que antes pertencia os brancos franceses e destaca que 

toda propriedade adquirida por um cidadão haitiano deverá pagar apenas uma parte do preço do mercado. Os parágrafos 

14º e 15º marcam outra diferenciação no que se refere à Toussaint Louverture. Se este reconhece o casamento como 

instituição civil e religiosa que garante o bom funcionamento da sociedade, e de fato proíbe o divórcio (artigo 9º 10º), 

portanto, na perspectiva de Dessalines, o casamento é visto puramente como instituição civil, sendo assim este autoriza 

o divórcio dentro de princípios da lei.  

No que tange a educação, a constituição de 1805 concede a cada divisão militar uma escola pública (artigo 19º). 

As cores da bandeira nacional são pretas e vermelhas, simbolizando a união dos negros e mulatos (20º). Une estas duas 

categorias racial sempre foi a maior preocupação dos líderes da colônia. Os primeiros esforços de conciliá-los remontam 

a época de Toussaint depois da publicação da sua constituição, seguido das tentativas sucedidas de Dessalines que 

resultou as lutas contra a metrópole. Entretanto, após a morte deste último, o país conheceu de novo uma série de crises 

que o dividiu em duas partes entre norte liderado por Christophe, negro, e Pétion, mulato no sul.  

Os artigos 21º e 22º consagraram a agricultura como a primeira, a mais nobre e a mais útil que cada cidadão 

deverá proteger juntos com o comércio. As prerrogativas 23º 24º 26º 27º 28º e especialmente a 25 se preocuparam com 

                                                        
47O documento pode ser consultado online através do site; https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-1-page-
57.htm 
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a regulamentação do comércio como fator importante no desenvolvimento da sociedade pós-escravista daquela época. 

Com um mercado praticamente novo, a nova nação ainda era interesse de outros países e estes cogitaram a ideia de 

estabelecer relações comerciais, a exemplo da Inglaterra e os Estados Unidos. Assim, o governo ao prometer e oferecer 

proteção às nações neutras e amigas que pensaram criar o vínculo comercial, o novo país independente abre espaço para 

iniciar as políticas internacionais e ao mesmo tempo lançar as primeiras bases da reconstituição da economia.   

 

Considerações finais 
 

Com a constituição imperial de 1805 o país independente quis garantir a proteção do espaço territorial, ao 

mesmo em que estabelece as bases sobre quais deveriam manter os principais direitos alcançados pela revolução de 

1791. Embora a ruptura apresentada na constituição de Jean Jacques Dessalines, no que se refere nas questões 

religiosas e no modelo político escolhido (governo imperial), o historiador Claude Moise afirma que havia uma 

continuidade no que se refere na proteção das idéias universais incorporadas na constituição imperial. O autor nota que 

até 1816 todas as constituições que foram promulgadas pelos governos haitianos mantiveram nos seus primeiros 

artigos as obrigações tomadas já na constituição imperial de 1805. (MOISE, 2001). A proteção do território contra 

possíveis ataques de pais estrangeiros, a confirmação do fim da escravidão, os direitos conquistados contra a 

desigualdade racial foram entre outras conquistas herdadas da revolução sucedida feita pelos antigos escravizados que 

foram mantidas pelos sucessores de Jean Jacques Dessalines. Além destes aspectos mencionados acima foi concebido 

a cidadania haitiana a todo cidadão de família africana nascido no país ou de origem africana morando no território 

nacional. 

A tentativa do primeiro chefe de Estado haitiano de dotar a nova nação um projeto político através da 

constituição imperial consistia em criar além de outros, os mecanismos de desenvolvimento econômico a partir de uma 

política social. Baseada na organização da reforma agrária e no seu esforço de projetar a vérification de titres de 

propriété em 1805. Fato este representava a principal ambição do imperador. Contudo o seu assassinato em Outubro 

de 1806 não o-permitiu de concretizar o seu projeto político. Conforme assinalam alguns autores a ambição política do 

governo imperial foi visto como um dos motivos da sua morte do Dessalines, uma vez que vários outros líderes 

opostas a sua ideia foram acusados de terem incentivado, participado no complô que levou a sua morte.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a necessidade de descolonização do currículo de História, como caminho 
para o enfrentamento do racismo no espaço escolar. Para isso, buscamos investigar o modo como os discursos de 
inferiorização das populações negras foram construídos e embasaram a manutenção do racismo estrutural na sociedade 
brasileira e, como consequência, na educação, tendo como parâmetro a análise dos livros didáticos. Neste sentido, 
analisamos os exemplares do 6º ao 9º ano letivo da Coleção História, Sociedade e Cidadania, de Ensino Fundamental 
II, a fim de identificar e refletir sobre as representações das populações negras nesses materiais, bem como analisar se 
estes manuais atendem ou não aos pressupostos para a aplicabilidade da Lei 10.639/03, nos amparando nas noções pré-
estabelecidas de racismo estrutural, descolonização dos currículos, racismo no espaço escolar e paradigma da 
ausência. 
 
Palavras-chave: Descolonização. Currículo. Racismo estrutural. Lei 10639/03. Livro didático. 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to analyze the need for decolonization of the History curriculum, as a way to face racism in the school 
space. To this end, we seek to investigate the way in which discourses of inferiorization of black populations were 
constructed and underpinned the maintenance of structural racism in Brazilian society and, as a consequence, in 
education, using the analysis of textbooks as a parameter. In this sense, we analyzed the 6th to 9th academic years of 
the History, Society and Citizenship Collection, from Elementary School II, in order to identify and reflect on the 
representations of black populations in these materials, as well as to analyze whether these manuals meet or not the 

                                                        
48 Graduanda em História, 3º semestre. DEDC XIII, Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Itaberaba – Bahia – Brasil. E-mail: 
camilacoelho201818@gmail.com. Monitora bolsista de extensão do Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico – LEAFRO. 
49 Graduando em História, 3º semestre. DEDC XIII, Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Itaberaba – Bahia – Brasil. E-mail: 
tarcisio10marques@gmail.com. Monitor voluntário de extensão do Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico – LEAFRO. 
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assumptions for the applicability of Law 10.639 / 03, supporting us on the pre-established notions of structural racism, 
decolonization of curricula, racism in the school space and the absence paradigm. 
 
Keywords: Decolonization. Curriculum. Structural racism. Law 10639/03. Textbook. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, sendo este acontecimento datado no dia 13 de 

maio de 1888. Porém, após cerca de 132 anos do fim do sistema escravista no Brasil, ainda é necessário se debater 

sobre a desigualdade racial que a população negra sofre, devido as consequências de um racismo camuflado que está 

arraigado à sociedade brasileira. 

Esse racismo estrutural afeta as populações negras de várias formas, refletindo principalmente no direito à 

educação e nos sistemas de ensino vigente. Assim, neste artigo, propõe-se uma análise de parte desses impactos no que 

tange o ensino da História a partir dos livros didáticos. 

Desta forma, o interesse do campo acadêmico brasileiro, voltado para a pesquisa sobre o continente africano e 

as trajetórias das populações negras no Brasil, ganharam maior ênfase com o avanço dos movimentos negros, o 

centenário da abolição e a tentativa a desmistificação da ideia de uma Democracia Racial como base da sociedade 

brasileira, apresentada por Gilberto Freyre na obra Casa Grande & Senzala. 

Por muito tempo, a escrita da história do Brasil nos livros didáticos e, em especial, a história da escravidão e do 

pós-abolição, foi narrada com base numa historiografia que refletia a intenção de minimizar o racismo e (re)afirmar o 

discurso de Freyre e de outros que o seguiram. Como dito antes, se a década de 1980 marcou um período de reescrita 

dessa história sob o viés do protagonismo negro e da sua afirmação enquanto sujeito, o ano de 2003, trouxe nova 

perspectiva ao ensino de História e aos livros didáticos, com a promulgação da Lei 10.639 e a obrigatoriedade do 

ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas. 

Cientes de que a promulgação da Lei não garante a sua aplicabilidade, alguns questionamentos nos movem 

neste processo de pesquisa: Qual o papel da educação no enfrentamento ou reprodução do racismo, em nossa 

sociedade? O racismo existente no Brasil impede a aplicabilidade da Lei 10.639/03? Os livros didáticos utilizados em 

algumas cidades da Região do Piemonte do Paraguaçu e Chapada Diamantina viabilizam a aplicabilidade da Lei?50 

Em busca de possíveis soluções para as inquietações anteriormente explicitadas, buscamos fundamentar a 

análise no que Álvaro Pereira do Nascimento (2016)  identificou como o paradigma da ausência, a fim de 

                                                        
50 Espaço geográfico referente a pesquisa desenvolvida no Projeto Saberes – na sequência será melhor explicado. 
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problematizar a inaplicabilidade da Lei 10.639/03 e a perspectiva eurocêntrica do material disponibilizado para o 

ensino de História, desde o nível básico ao superior.  

Desta forma, como estudantes vinculados ao Laboratório de Estudos Africanos e do Espaço Atlântico 

(LEAFRO)51, da UNEB – Campus XIII, temos investigado as representações da África e da diáspora em livros 

didáticos. É no âmbito desta experiência que desenvolvemos este trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais 

ampla52.  

Neste artigo analisamos os Livros Didáticos da coleção História, Sociedade e Cidadania, que tem como autor 

Alfredo Boulos Júnior53 com o objetivo de identificar quatro aspectos que consideramos importantes para a 

manutenção da Lei 10.639/03 e orientação para o desenvolvimento da análise crítica de professores em atuação e em 

formação: 1) Os conteúdos que estão de acordo com a Lei 10.639/03; 2) Historiografia utilizada como referência 

(Autores e Obras); 3) Imagens e suas representações; 4) Os textos presentes nos livros e a linguagem utilizada nos 

mesmos. 

 

SÉCULO XIX: O SÉCULO DA MISCIGENAÇÃO 

Atualmente presenciamos um discurso embasado pela perspectiva da globalização, que reduz a humanidade a 

uma, com uma ideia de igualdade. Entretanto, em contraponto a essa teoria, presenciamos no dia-a-dia – em todo o 

globo terrestre – uma ascensão do discurso e da prática racista. 

Entretanto, essas questões não são inerentes apenas a atualidade. Perspectivas de inferiorização estão presentes 

na sociedade desde seus primórdios. Porém, o discurso de cunho político de inferiorização – sobre os africanos, que 

vai desenrolar nas teorias raciais do Brasil, a partir de meados do século XIX –, possivelmente tem seu início na 

corrente filosófica racionalista, embasada por René Descartes, entre os séculos XVI/XVII, mas que só se consolidou 

durante a segunda metade do XVIII e a primeira do XIX.  

Assim, envolvido a posteriori também por Hegel e sua filosofia base da perspectiva de expansão colonial, 

também pelo iluminismo e suas ideias de perfectibilidade humana (SCHWARCZ, 1996, p. 80), esse modelo discursivo 

de inferiorização, foi por algumas centenas de anos a justificação de todas as barbáries realizadas sobre os africanos e 

                                                        
51 O Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico (LEAFRO), consiste em um núcleo temático que reúne professores e estudantes do 
Departamento de Educação/Campus XIII da UNEB, assim como outros colaboradores, interessados nos estudos sobre populações africanas e 
afro-brasileiras. 
52 A pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito do Projeto Saberes, sob orientação da Profª Ms. Aline Najara da Silva Gonçalves. Buscamos 
analisar a aplicabilidade da Lei 10639/03 a partir de três coleções de livros didáticos trabalhados em nove municípios que fazem parte da 
região da Chapada Diamantina e do Piemonte do Paraguaçu. 
53   Esta é a coleção mais utilizada dentre os municípios que fazem parte do Projeto Saberes, sendo adotada em Nova Redenção, Iaçu, 
Marcionílio Souza, Rui Barbosa e Andaraí. 
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também sobre os indígenas após a chegada dos europeus às Américas. Porém, como o nosso objetivo não é fazer uma 

revisão bibliográfica a respeito de uma possível “gênese” do racismo, não iremos nos fixar nesta área de discussão. 

Fixar-nos-emos, neste tópico, em realizar uma rápida explanação a respeito das teorias raciais que envolveram o Brasil 

a partir da segunda metade do XIX e a primeira do XX. 

Assim, em passos largos e desajeitados, tomamos a liberdade de identificar esse período da nossa História 

como: “O período das teorias”. Pois, como é de conhecimento geral, após a fuga da Família Real e sua corte para a 

América portuguesa, o Brasil passou a sofrer preções – principalmente – da Inglaterra, com o objetivo de fazer com 

que os mesmos encerrassem a escravidão, símbolo do (anti)progresso. Assim, intelectuais da época desenvolveram 

inúmeras teorias a respeito do tráfico e de uma possível “educação moral”, para a sociedade como um todo.54 

Porém, o cerne da nossa discussão, encontra-se presente a partir da década de 1859, com as teorias 

Darwinianas de evolução das espécies e uma relativa ascensão da escola de criminologia italiana, embasada pelas teses 

desenvolvidas por Cesare Lombroso em 1876. Todas essas discussões foram a base das Faculdades de Direito e 

Medicina em Recife e São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador respectivamente. 

Desta forma, o discurso da miscigenação que esteve presente na Europa do século XVII, por exemplo, é 

“ressuscitado” no Brasil, em um período que envolve o fim da instituição escravocrata em 1888 e a queda do Império 

em 1889. Com isso, inúmeros trabalhos acadêmicos por parte dos “darwinistas sociais” colocando a miscigenação 

como a grande culpada por uma fragilidade social é posta em prática e a solução para a mesma, segundo estes 

intelectuais, é a fortificação social conquistada através do embranquecimento social, uma espécie de arianismo. Desta 

forma, São Paulo – embasada por sua faculdade de Direito e os intelectuais que a compunham –, torna-se  
[...] a província que adotou a política de imigração mais restritiva, no que se refere à entrada de orientais e 
africanos. Ou seja, a bancada paulista limitou a admissão de trabalhadores a apenas alguns países da Europa, a 
saber: italianos, suecos, alemães, holandeses, noruegueses, dinamarqueses, ingleses, austríacos e espanhóis [...]. 
(SCHWARCZ, 1996, pag. 91). 

 

Não fincando atrás, as faculdades de Medicina também desenvolvem suas teses neste campo de discussão. Nina 

Rodrigues, intelectual Baiano, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, embasado pelas teses de Lombroso, 

desenvolveu também discussões que diziam respeito sobre haver uma diferença evolutiva entre o branco e o negro, 

sendo assim, deveria ocorrer uma duplicação do código penal, onde as leis vigentes buscariam alcançar punir os 

cidadãos de acordo a sua “condição evolutiva” (SCHWARCZ, 1996).  

                                                        
54 Para um maior aprofundamento ver: AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Em busca de um povo (Capítulo 1). In: AZEVEDO, Celia Maria 
Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 37 – 59. 
MENEZES, Adolfo Bezerra de. O abolicionismo no império: a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem 
dano para a nação. Apresentação, edição e notas de Paulo Roberto Viola; [prefacio de Jorge Andréa dos Santos]: –1. Ed. – Rio de Janeiro: 
F.V. Lorenz, 2009. 
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[...] em maio de 1888, saía em vários jornais brasileiros um artigo polêmico, assinado por Nina Rodrigues, onde o 
famoso médico da escola baiana concluía que "os homens não nascem iguais. Suppõe-se uma igualdade jurídica 
entre as raças, sem a qual não existiria o Direito." Dessa maneira, e solapando o discurso da lei, esse "homem de 
sciencia", logo após a abolição formal da escravidão, passava a desconhecer a igualdade, e o próprio livre arbítrio, 
em nome de um determinismo científico e racial. A posição não se limitava aos jornais Nina Rodrigues publicava 
em 1894, As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, onde defendia não só a proeminência do 
médico na atuação penal, como advogava a existência de dois códigos no país – um para negros, outro para 
brancos –, correspondentes aos diferentes graus de evolução apresentados por esses dois grupos. (SCHWARCZ, 
1996, p. 87 - 88). 

 

Por sua vez, no início do século XX presenciamos a entrada da população negra recém-liberta do sistema 

escravista em uma nova rotina de possibilidades de trabalho. Contudo, os negros permaneciam em condições de 

trabalho e de perspectivas sociais análogas à escravidão, sendo vítimas das reminiscências destes discursos raciais 

predominantes durante todo o século XIX. Esta estrutura ocasionou revoltas como a “marujada negra”, discutida por 

Álvaro Pereira do Nascimento em “Sou escravo de oficiais da Marinha”: a grande revolta da marujada negra por 

direitos no período pós-abolição (Rio de Janeiro, 1880 – 1910). 

O período embasado por essas discussões a respeito da miscigenação, que se perpetuou de forma direta ou 

indireta até a década de 1930, foi sempre embasado por achar um responsável para as mazelas sociais, colocando 

assim o negro como o culpado pelos males de nossa sociedade e a miscigenação como uma verdadeira desgraça social.   

 

O RACISMO ESTRUTURAL E SUA FACE NA EDUCAÇÃO 

 

Os sujeitos que participam do processo educacional – e aqui nos referimos mais especificamente aos alunos –, 

tem suas identidades construídas ao longo de suas vidas, em relações que trasbordam os muros das escolas, sendo as 

mesmas apenas um dos muitos locais deste processo, entretanto um dos mais importantes, devido o tempo que 

passamos na mesma e as intensivas relações que são desenvolvidas a partir dela, transformando-a em “um espaço de 

grande relevância na formação de algumas de nossas múltiplas identidades.” (OLIVA, 2012, p. 37) 

Vivenciamos uma gama de discursos e ideias conservadoras que tentam colocar o espaço educacional em uma 

neutralidade utópica, (a)partidária e o mais distante possível de concepções ideológicas. Porém, a escola é um espaço 

que reflete a sociedade. Sendo assim:  
A escola não é um campo neutro onde, após entrarmos, os conflitos sociais e raciais permanecem do lado de fora. 
A escola é um espaço sócio-cultural onde convivem os conflitos e as contradições. O racismo, a discriminação 
racial e de gênero, que fazem parte da cultura e da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas relações 
entre educadores/as e educandos/as. (GOMES, 1996, p. 69) 
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Os discursos racistas que estão presentes no espaço escolar, não surgiram como em um passe de mágica, ambos 

são reminiscências de uma história marcada pela inferiorização da raça e por teorias raciais do fim do século XIX, 

principalmente as desenvolvidas por Nina Rodriguez, que ainda se fazem presentes em nosso imaginário coletivo. 

Onde de forma direta ou indireta são respaldadas diariamente por perspectivas didático/pedagógicas que não 

demostram uma reflexão necessária para um ensino composto de diferentes concepções de identidades. 

Desta maneira, toda uma série de direitos negados/camuflados ao longo dos anos, acarretaram em nossa 

sociedade um racismo estrutural, em que “as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um 

modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as 

instituições são racistas porque a sociedade é racista.” (ALMEIDA, 2018, p. 36).  

Essa estrutura tem como finalidade manter a população de baixa renda, em sua maioria negra, à margem da 

sociedade, servindo ainda como mão-de-obra barata para a burguesia vigente. Desta forma, e “diante das distorções 

sociais que permeiam a sociedade brasileira, muitos jovens são conduzidos à lógica da educação para o trabalho, pois é 

necessário garantir a sobrevivência e colaborar com as despesas da família” (BERSANI, 2018, pag. 383 – 384), 

resultando assim, em um alto índice de reprovação e evasão muitas vezes em massa, destes jovens. 

Contudo, essa estrutura sócio/educacional vem sendo revelada desde meados da década de 1980, onde uma 

gama de movimentos ainda mais incisivos questionam e começam a desestruturar esse sistema, mostrando que o 

racismo (talvez, não da forma que o conhecemos atualmente), sempre esteve presente na caminhada do ser humano, 

disfarçado, por exemplo, dessa ideia que diz existir uma Democracia Racial em nosso país.  

Em contraponto a esse sistema, em meados dos anos 2000 a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

torna-se a primeira universidade do país a implementar o sistema de cotas, já em 2004 a Universidade de Brasília 

(UnB) torna-se a primeira universidade federal a implementar esse sistema. Contudo em 2012 foi aprovada por 

unanimidade a constitucionalização da Lei 12.711/2012 conhecida como Lei de Cotas, que tenta, desta forma, ampliar 

a condição dos pobres, negros, índios dentre outros, adentrarem o meio acadêmico. 

 Outrossim, um pouco antes – em 2003 – surge a Lei 10/639 que diz ser obrigatório o ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas, revelando assim “uma oportunidade de se discutir, no ambiente escolar, 

a diversidade étnica e multicultural que torna o Brasil um país plural.” (BERSANI, 2018, pag. 391), mostrando que 

“[...] o racismo que conhecemos hoje não deixa de ter em comum, com as ideias etnocêntricas mais antigas, a questão 

do uso das diferenças como justificação para a exclusão de um grupo por outro.” (TRINDADE, 1994, p. 25).  

Todavia, esta estrutura educacional voltada para um olhar eurocêntrico da História e a falta de fiscalização do 

Ministério da Educação (MEC), acabam por respaldar a não aplicabilidade desta lei, fazendo com que percamos a 
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oportunidade de desde a base educacional discutir e desconstruir essa inferiorização negra, a ideia da Democracia 

Racial e da meritocracia, que se perpetua também em nosso inconsciente coletivo a tantos anos, pois:   
[...] a escola não é autônoma; ela e também o professor sofrem as influências e influenciam a sociedade. Assim, a 
prática docente e as atividades escolares são práticas políticas. Algumas mudanças na sociedade implicam 
mudanças diretas no sistema escolar. (SILVA, 2000, p. 37) 
 

Com isso, o ambiente escolar caminha a passos lentos, em busca de acompanhar as mudanças sociais. 

Existindo ainda em seu meio, locais “invisíveis”, que o racismo está presente. Locais estes que vão desde o momento 

da realização matricula, até a chegada dos alunos à escola, sua uniformização, bem como suas respectivas salas, com 

os professores e conteúdos sendo trabalhados, até os momentos de recreação e diversão (TRINDADE, 1994).  

 

LEI 10.639/03, O LIVRO DIDÁTICO E A NECESSIDADE DA DESCOLONIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O racismo estrutural presente em nossa sociedade, consequentemente afeta as perspectivas educacionais básica, 

média e superior. Pois “[...] perpassa desde a apreensão estética até todo e qualquer espaço nos âmbitos público e 

privado, haja vista ser estruturante das relações sociais e, portanto, estar na configuração da sociedade, sendo por ela 

naturalizado.” (BERSANI, 2018, p. 380).  

Com a sanção da Lei 10.639/03, que dispõe das atribuições legais, obrigando o ensino da História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira na educação nacional, acreditava-se que o combate ao racismo seria mais prático, visto que  
[...] a mudança estrutural proposta por essa legislação abre caminhos para a construção de uma educação anti-
racista que acarreta uma ruptura epistemológica e curricular, na medida em que torna público e legítimo o “falar” 
sobre a questão afrobrasileira e africana. (GOMES, 2012, p. 105) 
 

 
Com o recorte historiográfico que essa lei prevê, as populações negras tem os seus locais de sujeitos históricos 

reconhecidos. Desta forma, a perspectiva era que teríamos o estudo da luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o 

negro na formação da sociedade brasileira, por exemplo. Sendo apresentados registros da colaboração desses mesmos 

povos no meio social, econômico e político da história do Brasil. Entretanto, somos “herdeiros de uma escola que 

privilegiou, em grande parte de sua trajetória, conteúdos eurocêntricos [...]” (OLIVA, 2012, p. 40), desta forma, os 

livros didáticos analisados para o desenvolvimento deste trabalho,  é um material composto – em sua quase totalidade 

–, por conteúdos que dizem respeito a história europeia, a história do branco. Composto por lacunas e fragilidades, 

como nos afirma Oliva, no tocante a história da África: 
Silêncio, desconhecimento e representações eurocêntricas. Poderíamos assim definir o entendimento e a utilização 
da História da África nas coleções didáticas de História no Brasil. Das vinte coleções compulsadas pela pesquisa, 
apenas cinco possuíam capítulos específicos sobre a História da África. Nas outras obras, a África aparece apenas 
como um figurante que passa despercebido em cena, sendo mencionada como um apêndice misterioso e pouco 
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interessante de outras temáticas. Tornou-se evidente também que, quando o silêncio é quebrado, a formação 
inadequada e a bibliografia limitada criam obstáculos significativos para uma leitura menos imprecisa e distorcida 
sobre a questão. (OLIVA, 2008, p. 429). 
 

 
Assim, estimulados pela compreensão a respeito da existência de lacunas no sistema educacional e no principal 

material utilizado nas escolas do país – o livro didático –, é que analisamos os livros da coleção História, Sociedade & 

Cidadania, de Ensino Fundamental II, direcionados a todos os anos do letivos – do 6º ao 9º ano –, que foi organizado 

por Alfredo Boulos Júnior, e publicado pela editora FTD. 
Imagem 1 – Livro 6° ano       Imagem 2 – Livro 7° ano            Imagem 3 – Livro 8° ano 

     
       

 

 

 

Imagem 4 – Livro 9° ano 

      
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudos Africanos e do Espaço Atlântico (LEAFRO), da UNEB – Campus XIII 
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Por conseguinte, após 16 anos da implantação de uma Lei que obriga o ensino de História Africana e Afro-

Brasileira em sala de aula, os livros didáticos explicitados acima, refletem um pouco da totalidade do material 

trabalhado pelas escolas do país, principalmente nas suas regiões interioranas. Os matérias apresentam em sua 

estrutura uma grande predominância dos conteúdos eurocêntricos e etnocêntricos, continuando a depositar grande 

ênfase nas culturas e populações historicamente predominantes.  

Reservando para as representações negras da África ou do Brasil, apenas um capítulo por livro, por meio de 

uma linguagem sem muito aprofundamento teórico, como foi observado nos livros do 6º e 9ºano55 e com imagens que 

não permitem aos alunos, principalmente do espaço educacional público – que abrange quase que a totalidade da 

população negra do país –, ter um modelo de identificação nessa história e se sentir como um sujeito ativo da mesma, 

afetando de forma direta a construção identitária desta população. 

Outrossim, se realizarmos uma pequena analise da carga-horaria destinada para os componentes de África no 

ensino superior, em comparação aos componentes destinados para Europa, observaremos que os livros didáticos são 

apenas um reflexo do que está e de como está sendo trabalhados estes conteúdos no ensino superior. Pois, existe uma 

diferença enorme entre as carga-horárias dos componentes,56 acarretando desta forma uma lacuna na formação do 

corpo docente em atuação no ensino fundamental e médio no nosso país. Assim,  
[...] ainda que venhamos assistindo a uma ampliação da produção historiográfica sobre a África e sua crescente 
introdução nos currículos das graduações em História, em nosso país, a grande maioria dos professores que 
lecionam essa disciplina nas escolas de Educação Básica brasileiras não tiveram – ou tiveram muito pouco – 
acesso a conhecimentos específicos sobre a história do continente africano, em sua formação inicial, inclusive 
aqueles que se graduaram em História. (SANTOS, 2010, p, 65) 

 
Dessa forma, no que tange a análise dos livros didáticos, podemos citar também, uma organização cronológica 

– dos fatos –, um pouco confusa, deixando acontecimentos históricos com lacunas temporais57. Implicando assim, na 

aprendizagem e compreensão total dos conteúdos abordados através dos livros. Podemos notar que esse déficit é ainda 

maior em assuntos relacionados a todo continente africanos e suas representações na diáspora.  

Contudo, observamos que o racismo, em sua perspectiva estrutural (ALMEIDA, 2018), está arraigado e 

presente em todas a nossa sociedade. Decorrendo-se por toda a história brasileira através de uma estrutura camuflada, 

mas que é sentida por toda a população menos favorecida, a exemplo da população negra – que por estatística tem 

maior numero no país.  

                                                        
55 Ambos os livros não apresentam nenhuma referência teórica explicita, no corpo do textual. 
56 Leitor! Aqui argumentamos a partir da nossa realidade de Graduandos do curso de História da UNEB – Campus XIII. Em que temos um 
currículo com 6 disciplinas que discutem a História do continente europeu, e apenas 3 disciplinas que discutem a História do continente 
africano, considerando que uma das disciplinas tem apenas 45 horas, como carga horaria. 
57 Ver: BARATZ, Jaime. O tempo histórico no ensino fundamental. Salvador: Dois de julho, 2012. 
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Esse racismo estrutural, sem dúvidas, recai na educação escolar – que tem na sua gênese uma forma que não foi 

pensada para a população negra. E que é propagado até o presente momento por um sistema educacional – em sua 

maioria –, arcaico, defasado, sem perspectivas de incentivo e de fortalecimento das múltiplas identidades. Acarretando 

uma impossibilidade direta ou indireta a respeito da construção e manutenção de uma educação libertadora, tão 

propagada por Paulo Freire durante toda a sua vida. 
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Introdução 

 Poucas são as pesquisas que se dedicaram a investigar profundamente as experiências de mulheres negras no 

Brasil. Durante muitos anos, os estudos dessa temática no campo da história e sociologia, presentes nas pesquisas de 

Emilia Viotti, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso reproduziram a tese da coisificação das escravizadas. 

Segundo essa concepção, a escrava era um objeto e, ao incorporarem os discursos jurídicos acerca da escravidão, estes 

pesquisadores acabaram por suprimir as agências, estratégias de negociação e insurgências dessas mulheres.   

 Por conseguinte, tratando-se do pós-abolição, observa-se que esse processo foi muito mais analisado a partir da 

perspectiva econômica e política do que social ou cultural (RIOS; MATTOS, 2004). No caso especifico dos estudos do 

Brasil, as expectativas das libertas se diluíram nos estudos sobre o povo brasileiro e a questão social.  Desta forma, 

tendo como parâmetro os estudos historiográficos sobre o período republicano, observa-se que as escravizadas 

parecem não ter sumido apenas da senzala, mas também da história. 

 Esse quadro sofreu significativas alterações a partir de 1980 com a chegada das concepções de Edward Palmer 

Thompson no Brasil. A nova historiografia, ao introduzir uma narrativa que considerasse a experiência dos sujeitos, 

passou a incorporar novos elementos sociais e culturais na pesquisa histórica, com destaque para o cotidiano, as 

sociabilidades, as relações de trabalho e agenciamentos nos contextos de precariedade. 

Deste modo, a concepção antropológica de E. P. Thompson contribuiu para reformular pesquisas sobre outros 

grupos sociais, compreendendo os africanos, crioulas, escravos e libertos enquanto membros da classe trabalhadora 

brasileira (NEGRO, GOMES, 2013; LARA, 1995). Em síntese, o conceito de classe social modificou-se, e passou a 
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ser entendido de forma mais ampla, fora de concepções estanques: “(...) aqueles fenômenos coletivos que não são 

urbanos, industriais, nem galvanizados por multidões sindicalizadas podem ser, perfeitamente, fenômenos da história 

operária”. (NEGRO, GOMES, 2013, p. 31). 

De acordo com Ana Claúdia Pacheco (2008), as pesquisas sobre mulheres negras surgiram após o boom do 

feminismo negro estado-unidense em 1980. Pacheco (2008) escreve que na academia esses trabalhos foram pioneiros 

em apontar a necessidade de se pensar as relações entre gênero/raça nas análises históricas e antropológicas.  

Sobre o protagonismo das mulheres negras na historiografia, ressaltamos que esses estudos se iniciaram com o 

trabalho de Maria Odila Dias (1980) no livro intitulado Quotidiano e Poder. Acresce que Cecília Soares (2005) 

também se dedicou a discutir a mulher negra escrava e liberta em Salvador durante o século XIX. Em sequência, 

Maciel Henrique Carneiro da Silva (2016) também logrou compreender as experiências de trabalhadoras domésticas e 

sua formação enquanto classe nos anos finais do século XIX e iniciais do século XX.  

 No entanto, ainda que as pesquisas sobre o binômio gênero/raça tenha avançado, são poucos os trabalhos a 

respeito das conexões históricas entre raça e gênero. O silêncio sobre as experiências de mulheres negras na escravidão 

e no pós-abolição ainda é presente na historiografia, sendo necessário, portanto, ampliar os horizontes das pesquisas 

acadêmicas. São necessários questionamentos e novas perspectivas sobre o papel das mulheres negras na história e 

sociedade brasileira.  

Nesse interim, salientamos que essa pesquisa se justifica pela sua contribuição com o preenchimento da lacuna 

existente acerca da história das mulheres negras no Brasil, tornando-se pertinente para a historiografia brasileira e 

baiana por proporcionar a discussão sobre assimetrias de gênero, raça e classe em diálogo com trabalho, família e 

sexoafetividade. Ao propor um estudo sobre o pós-abolição, este artigo tem a intenção de contribuir para o aumento 

das pesquisas historiográficas acerca desse campo que vem crescendo nos últimos anos. 

Mediante o exposto, pretendemos, neste texto, analisar as experiências históricas de mulheres negras no 

período do pós-abolição em Salvador (Bahia), nos anos de 1888 a 1922, com enfoque principal para a compreensão de 

aspectos relacionados à inserção no mundo do trabalho, os núcleos familiares e os mecanismos que envolviam as 

relações afetivo-sexuais dessas mulheres.  

Adota-se aqui a abordagem da Micro-História, que busca analisar o cotidiano e as trajetórias individuais. De 

acordo com o método indiciário formulado por Carlo Ginzburg (1989), é preciso partir para a busca de vestígios para 

construir operações capazes de reconstruir os fatos históricos, portanto, é necessário analisar o contexto em que o 

documento foi construído, bem como os sujeitos e a dinâmica política existente.  
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A respeito das fontes históricas que iremos utilizar, problematizaremos os documentos da imprensa baiana, 

presentes na Biblioteca Pública do Estado da Bahia e na Biblioteca Nacional, à saber: Gazeta de Notícias, Jornal de 

Notícias e O Imparcial. De acordo com Tania Regina de Luca (2009), é importante historicizar a função social dos 

impressos, suas condições técnicas de averiguação e de produção. Nesse sentido, a pesquisa de Meire Reis (2000) é 

fundamental para contextualizar a imprensa baiana, pois evidencia as disputas políticas e embates travados em tornos 

das acepções de raça e mestiçagem entre os homens das letras. Compreende-se a imprensa não a partir da neutralidade, 

mas enquanto documentação de bases históricas, políticas e culturais. 

Utilizaremos também a Literatura como fonte, presente do romance do escritor baiano Xavier Marques 

intitulado Jana e Joel (1983) publicado em 1899. Nascido em 3 de dezembro de 1861, na cidade de Itaparica, o 

escritor dedicou grande parte de sua vida às atividades jornalísticas, integrando o corpo do Jornal de Notícias e do 

Diário da Bahia.  

Para uma abordagem histórica acerca da literatura, é necessário compreender que sua utilização enquanto fonte 

documental perpassa por sua inserção dentro de um contexto construído historicamente que envolve condições de 

espaço, tempo, cultura e relações sociais. Conforme aponta Antônio Ferreira, o escritor apresenta, no momento da 

produção, “seus mundos de sonhos, utopias ou desafios, explorando ou inventando formas de linguagem” 

(FERREIRA, 2015, p. 63). Desta forma, a Literatura de Xavier Marques só pode ser compreendida nas condições 

objetivas do seu tempo, diante das necessidades e dos desafios e sua época.  

Na introdução do livro Literatura como Missão (2003), Nicolau Sevcenko escreve apontamentos 

metodológicos sobre a relação entre História e Literatura, evidenciando que a diferença entre as duas áreas é que o 

historiador é atraído pela realidade e o escritor pela possibilidade. A partir disso, Sevcenko (2003) aponta caminhos 

para se pensar a pesquisa em literatura, escrevendo que essa arte é um testemunho dos homens que foram vencidos 

pelos fatos, isto é, a história sobre as possibilidades que não vingaram. Portanto, o “possível” seria um objeto 

extremamente rico para a história social na medida em que revela o ponto de vista dos agrupamentos humanos que 

foram marginalizados pela historiografia oficial. A narrativa literária, segundo Sevcenko (2003), em diálogo com 

outras fontes como jornais, crônicas, biografias e opúsculos possibilita analisar o cotidiano, meio social, tensões 

históricas cruciais e dilemas culturais de determinado contexto histórico. 

O método indiciário (GINZBURG, 1989), aplicado a literatura permite investigar e problematizar as relações 

entre negros, brancos e índios, observando as trocas culturais, as experiências de sociabilidades e os conflitos 

interétnicos. A literatura, sendo uma forma de viver, sentir e interpretar a realidade, tornou-se um palco onde as 
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concepções sobre gênero, raça e classe circulavam interminavelmente, confrontando-se e interrogando-se, construindo 

horizontes históricos e políticos. 

 

Trabalho e Família de Mulheres Negras no Pós-Abolição  

 O redimensionamento dos grandes centros urbanos se constituiu enquanto uma das principais características da 

Primeira Republica no Brasil. Em Salvador, esse período foi marcado pela existência de um projeto de intervenção 

sanitária que respondia aos anseios dos conselhos médicos e da elite soteropolitana. Nesse interim, a higienização do 

espaço público emergiu novos padrões de sociabilidades e reorganização do trabalho e dos costumes e, deste modo, os 

códigos reguladores dos grandes centros urbanos após a abolição da escravidão produziram alterações significativas no 

cotidiano da população liberta. Desta forma, constata-se que essa população foi o principal alvo das políticas de 

ordenação e disciplinarização no mundo das ruas (FILHO, 1998-1999).  

Com a abolição da escravidão, a ausência de condições de cidadania para os ex-escravizados contribuiu para 

que a população negra e mestiça se sujeitasse aos piores tipos de trabalho, ocupando as zonas mais distantes do centro 

da capital. De acordo com Meire Reis (2019), os habitantes necessitaram construir diversas estratégias de resistência 

devido pouca diversificação da economia.  

Nesse percurso, tratando-se das mulheres, as ocupações mais recorrentes eram as de lavadeiras, cozinheiras, 

arrumadeiras, chapeleiras, costureiras e babás (SOARES. 1994; REIS, 2019). No caso específico das mulheres negras, 

observa-se que a recente abolição da escravidão ainda não estava tão distante assim, e as análises em torno de suas 

ocupações e precariedade de suas vidas permite compreender as imbricações entre escravidão e liberdade.  

Ao refletir sobre os efeitos do racismo na sociedade pós-emancipatória, Domingues (2011) escreveu que essa 

opressão não se findou com o regime escravocrata, mas assumiu novas formas e contornos dentro do contexto 

republicano. Deste modo, ainda que a abolição tenha se concretizado, as(os) descendentes de africanas(os) 

continuaram a ser subalternizadas(os) socialmente, sendo associadas(os) ao atraso, ao ócio, a vadiagem e a falta de 

intelectualidade.  

Em conformidade com Domingues (2011), quando analisou o racismo e o sexismo na sociedade brasileira, 

Lélia Gonzalez (1980) evidenciou que a articulação da opressão de raça com a opressão sexista produziu efeitos 

devastadores sobre os corpos das mulheres negras. Em linhas gerais, uma figura central para compreender como essa 

tripla discriminação se articulou no regime escravista e pós-emancipação é a mucama. Gonzalez (1980) explica que a 

mucama, durante a escravidão, desempenhava o papel de escrava moça que auxiliava nos serviços caseiros e 
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acompanhava pessoas da família. Assim, com o fim da escravidão, as mulheres negras se mantiveram ocupando papéis 

anteriormente designados, sem significativas alterações. 

Nesse sentido, observa-se que a experiência de mulheres negras inseridas no mundo do trabalho é um 

importante ponto de análise para compreender como se deu o engendramento e as dissonâncias do racismo e sexismo, 

bem como as fronteiras entre escravidão e liberdade no pós-emancipação. No período pós-escravista, o trabalho 

doméstico continua funcionando como uma das principais formas de sobrevivência para a população negra e pobre, 

ocupando um lugar central nas relações estabelecidas entre ex-senhores e ex-escravas.  

Mediante o exposto, torna-se imprescindível para essa análise refletir sobre os motivos que inseriam meninos e 

meninas no trabalho doméstico. Sanchez (2015) cita que a miséria, orfandade e quantidade grande de irmãos eram as 

principais razões. A condição de vida das jovens trabalhadoras apresentou resquícios da escravidão, sobretudo 

pensando as longas e exaustivas jornadas de trabalho. Os treinamentos para a rotina de trabalho eram bastante rígidos, 

nas quais as jovens trabalhadoras negras deveriam ser ensinadas nos ideais de honestidade, boa conduta e higiene, de 

acordo com as regras e acordos ditados pelos patrões (SANCHEZ, 2015). O aspecto físico e os valores morais eram 

um dos principais critérios para a escolha de uma jovem doméstica, semelhante ao que direcionava a compra de 

escravos. 

A partir da documentação trabalhada, é possível evidenciar que dentro do contexto do trabalho doméstico, as 

fugas de mulheres negras menores de idade da residência de seus patrões apareciam de forma constante nas notícias. É 

o caso da notícia veiculada em 19 de novembro de 1913, na Gazeta de Notícias, sob o título de “A menor Carmem 

desaparecida”. No corpo do texto, Carmem, apelidada como Petite, descrita na notícia como “cheia de corpo, côr 

parda, cabelos carapinhados, estatura regular, rosto redondo, com marcas de varíola” foge da residência do coronel 

Emilio Cabral. “O sr. Coronel Cabral pede também ao dr. Chefe de policia que, logo que Carmem seja capturada, s. 

ex. a faça recolher a um estabelecimento pio, onde sela ella obrigada a trabalhar”.  

Semelhante caso é noticiado pelo Jornal de Notícias, em 12 de fevereiro de 1892:  

 
Desappareceu na segunda feira, 8 do corrente, às 10 horas da noite, da residencia do abaixo assignado, à 
rua do Porto dos Mastros, em Itapagipe, a menor Maria Augusta, de 13 annos de edade, parda, tendo 
diversos signaes de varíola pelo rosto, cabelo preto, curto  anelado, e que fôra entregue pela mãe para 
aprender o serviço domestico, saber ler e escrever [...] 
 

Os jornais eram um importante espaço para evidenciar elementos de resistência dentro das relações de trabalho. 

Constantemente eram estampadas fugas ou desaparecimentos das casas onde as criadas residiam. A literatura do pós-

abolição, em diálogo com os anúncios dos jornais, permite aprofundar a discussão sobre as estratégias dessas 
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mulheres. No romance Jana e Joel, Xavier Marques narra a história de Jana, moradora da ilha de Itaparica, que, aos 16 

anos, é enviada para Salvador com a finalidade de trabalhar como babá na casa de uma mulher descrita como 

Madrinha.  A obra descreve o cotidiano do trabalho doméstico, evidenciando as tensões e laços de solidariedade entre 

trabalhadores, bem como suas estratégias de resistência frente as violações sofridas neste espaço. 

Durante o tempo que permaneceu neste ofício, Jana foi proibida de sair da casa onde trabalhava para visitar sua 

família e amigos. Em diversos momentos Xavier Marques descreve as frustações e os sofrimentos da personagem, 

bem como os sonhos e as expectativas de conhecer o mundo além dos portões que lhe cercavam:  

 
Depois disto, fechou-se o portão, que só se abria para dar passagem ao fâmulo. Chamavam o lugar pelo 
nome de Calçada. Da outra banda dos muros chegavam os ruídos alegres de meninos, vozeria de gente 
mandando e servindo, sons de água jorrada, cantigas, choques de pratos e vidros, pancadas de roupa em 
cima de pedras de lavagem [...] por fora do portão passeavam de tarde algumas amas de leite com as 
crianças nos braços, transitavam pretos com redes de carvão e feixes de lenha, marinheiros de alto 
bordo, saveiristas, mulheres de torço e gamela à cabeça. Se ao menos fosse permitido girar por ali a 
fora, até à beira d’agua, e olhar as embarcações de perto... (MARQUES, 1983, p. 67).  
 

Mediante o exposto, destaca-se, também, as investidas do chefe da família que “[...] quando à mesa do jantar, à 

luz do gás, descobria o perfil esquivo da ilhoa, por trás da cadeira onde o menino babujava e rejeitava os pratos com 

um guardanapo em volta do pescoço, à guisa do babadouro. [...] (MARQUES, 1983, p. 68). Seu patrão se referia a ela 

como “flor trivial, muito vista na olha, como a saxifraga de suas ribanceiras, mas rara aqui” e isto, somado aos seus 

“olhares pouco irônicos” fez com que Jana evitasse seus “piscos”.  

Destarte, este incomodo com o dono da casa, juntamente com a condição de ter que residir longe da família e 

ser proibida de sair do local de trabalho, somado com a ausência de pagamentos pelo seu oficio, fez com que Jana 

optasse pela fuga, assim como Petite e Maria Augusta.  

Por conseguinte, demonstra-se que uma das características do trabalho doméstico era a consonância entre 

trabalho e a residência dos empregadores (Sanchez, 2003). Portanto, é importante problematizar a forma com que o 

trabalho interferiu na organização familiar das mulheres de camadas populares, sobretudo o trabalho doméstico, onde 

era necessário residir junto com os patrões.  

A seção de Procuras e Ofertas do jornal O Imparcial é um importante caminho para refletir acerca da relação 

entre família e trabalho de mulheres negras no pós-abolição. No dia 16 de julho 1918, observamos a procura por uma 

“creada de cor que seja só, saia à rua, dormindo no aluguel para cosinhar, lavar, para uma pessoa só”. Também em 21 

de junho de 1918, no mesmo jornal, é anunciada a procura por uma “ama de leite [...] que tenha 3 a 4 meses de parida, 

sem filho [...]”.  
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Em suma, ter ou não filhos, casamentos legais e amasiamentos não eram somente escolhas de liberdade 

pessoal, mas sim influenciadas por um determinado contexto. Diante disto, Ana Cláudia Pacheco (2008) sinalizou que 

as sociedades sustentadas sobre o racismo, sexismo e capitalismo produziram contradições sobre os corpos de 

mulheres negras, sobretudo pensando suas experiências culturais diversas, em destaque o ato amar. 

Em síntese, o ato de amar não pode ser analisado apenas do ponto de vista do amor romântico, mas sim 

identificando de que forma as intersseccionalidadades de raça, gênero e classe estruturam as escolhas e afetividades 

(PACHECO, 2008). Juliana Barreto Farias (2012) ao historicizar o casamento entre pessoas de cor em Minas Gerais, 

evidenciou que desde o século XVIII que o matrimônio era um arranjo que envolvia interesses econômicos, sociais e 

políticos. Também escreve Farias (2012) que o trabalho era considerado um dote pessoal, e, desta forma, se constituía 

enquanto um atrativo poderoso. 

 Assim sendo, de que forma as hierarquias de gênero, raça e classe, bem como as relações de trabalho, 

influenciaram a lógica de alianças matrimoniais? Já que o casamento poderia possibilitar tanto a ascensão quanto 

aprofundamento social, de que forma as regras baianas de casamento incorporavam as mulheres negras no pós-

abolição? Detrás de uma concepção de amor romântico, as recusas e escolhas de um parceiro ou parceira estavam 

influenciadas por fatores econômicos, sociais, históricos, culturais, raciais e estéticos (PACHECO, 2008; FARIAS, 

2012). 

CONCLUSÃO 

De acordo com Iacy Maia Mata (2007), a província da Bahia possuía, nos anos que antecederam a 

emancipação, uma das maiores populações de cativas(os) do país, totalizando 10% das(os) escravas(os) brasileiras(os). 

Inúmeros ex-proprietários baianos de escravos se surpreenderam com a aprovação da Lei 13 de Maio, que não havia 

sido objeto de muitas discussões. Desta forma, grande parte dos senhores não acreditavam que, em um prazo curto, a 

lei seria aprovada.  

Mediante o exposto, é evidente que foram corriqueiros diversos conflitos e negociações envolvendo libertos e 

ex-senhores no pós-escravidão na Bahia. Como grande parte dos engenhos funcionavam baseados na mão de obra 

escrava, existiram tentativas por parte dos fazendeiros de forçar as(os) libertas(as) a trabalharem de acordo com o 

antigo sistema escravista. No entanto, ainda que as(os) libertas(os) se recusassem a trabalhar sem o pagamento salarial, 

foi possível observar permanências de elementos da escravidão. Em síntese, a liberdade não se concretizou para as(os) 

ex-escravas(os) somente com a aprovação da lei: inúmeros conflitos se materializaram a respeito do trabalho e sua 

condição de liberdade. 
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 Deste modo, a partir da documentação trabalhada, demonstra-se que ainda que a escravidão tenha sido abolida, 

ela continuou existindo enquanto base para as relações trabalhistas. Isto é evidente nas condições precárias de trabalho 

que envolviam a ausência de pagamento, a rotina exaustiva, bem como as violações e violências sofridas. Contudo, 

isto não foi uma imposição natural e inevitável, tornando-se necessário novos estudos que se dediquem a investigar as 

estratégias de resistência e os agenciamentos de mulheres negras em seus determinados contextos. Destarte, ao insurgir 

contra a realidade imposta, essas mulheres resinificaram seus cenários, produzindo complexos enredos e narrativas.  
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O presente estudo é fruto das discussões desenvolvidas na disciplina Estágio Supervisionado I, do curso de História, da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) sob coordenação do professor José Gledison Rocha Pinheiro. A partir das 
discussões sobre o processo de produção do conhecimento histórico enquanto processo de produção de sentido, passei 
a refletir sobre as possibilidades de implementação da Lei 10.639, no Colégio Estadual Helena Magalhães, situado no 
bairro do Beiru, em Salvador-Bahia. Desde o século XIX, a região já abrigava importante contingente populacional de 
negros, fugidos da opressão do sistema escravocrata. Começando pelo seu nome, o bairro guarda uma rica e densa 
memória histórica, mas que infelizmente ainda é ignorada por parte de seus habitantes, dentre eles os jovens. Além 
disso, seus moradores ainda têm que suportar certas visões estereotipadas sobre o bairro, que circulam socialmente. 
Diante desse contexto, comecei a pensar nas possibilidades de um ensino de história que contribuísse para mudar tais 
representações, mas através de uma perspectiva de aprendizagem significativa. É assim que nasce o interesse pela 
relação entre ensino de História e História local, articulação a ser desenvolvida pelo Colégio já citado.  Do ponto de 
vista teórico, estamos nos baseando em autores como: Martins (2017); Mattos (2006); Souza (2016); Cavalleiro (2005) 
e outros.  Para desenvolver tais estudos, pretendemos recorrer à metodologia DBR (Design Basead Research) uma 
pesquisa - ação que pretende trazer os sujeitos como ativos na construção do conhecimento, num ideal de co-autoria, 
tal metodologia estabelece conexões com a praxiologia. Segundo SOUZA (2016) é uma metodologia de bricolagem e 
métodos investigativos díspares, dialoga com o socioconstrutivismo, a praxiologia e o pensar histórico. Neste sentido, 
os discentes que colaboraram tornam-se muito mais que meros contribuintes, mas sim co-autores do trabalho 
desenvolvido.   

Palavras-chave: Beiru, História Local, Ensino de História, Lei 10.639/2003 

 

INTRODUÇÃO  

O interesse pela temática surge através das inquietações e percepções referentes ao ensino de História, em 

especial, no lugar da História Local dentro dos espaços formais de educação, ambiente aqui configurado pelo Colégio 

Estadual Helena Magalhães. Através das discussões desenvolvidas ao longo da disciplina Estágio Supervisionado I, 

notou-se que o conhecimento histórico discente pode ser construído sob perspectivas mais inovadoras e que promovam 

maior sentido para o educando.  

Pensar a importância da História local no ensino de História é refletir sobre a construção de uma prática de 

aprendizagem que valorize e busque desenvolver o conhecimento local do discente. Neste sentido, a educação 

perpassa por alterações que trazem à tona a historicidade local para o ensino histórico discente, uma delas é a LDB (lei 

de diretrizes e bases da educação), propõe diversas diretrizes no ensino, dentre as elas traz a necessidade de uma 

educação regional, como é percebido no artigo 26: 

 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
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parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)60.    

Entretanto, as proposições supracitadas pela LDB são uma dentre os caminhos para refletir acerca da 

importância e necessidade de valorizar a história local. Sendo, porém relevantes, pois servem como aporte para pensar 

tais questões. Existe ainda o Conselho Nacional de Educação (CNE) que reconhece a necessidade de um currículo 

vinculado às dinâmicas sociais locais do discente, como pode ser percebido no parecer do CNE/CEB n°7/201061. Tal 

parecer reforça a relevância da práxis pedagógica se associar aos aspectos culturais sociais das comunidades.  

 Para que o professor atue de fato como mediador na produção do conhecimento, se faz necessário recorrer a 

elementos que propiciem a mediação entre o objeto e discente, discente e o sentido. Assim, essa mediação pode 

ocorrer por meio da História local por meio de mecanismos como: PCN’S, LDB e BNCC. Isto posto, é possível refletir 

acerca do lugar da História local e a presença da mesma nesses mecanismos de apoio.  

Neste sentido, é visto a necessidade de buscar meios para propiciar maior inserção do ensino local é estabelecer 

um ensino contextualizado, já conhecido pelo discente e consequentemente com mais sentido. Partindo das dinâmicas 

cotidianas que permeiam esses indivíduos há o espaço para construir os saberes históricos de uma forma mais 

“interessante”, “divertida” e que tenha mais relação com aqueles sujeitos.  

Assim, buscar métodos didáticos diferenciados é essencial. Neste sentido, Rocha (2003) apresenta a 

importância das práticas de ensino que podem ser adotadas 

Partindo dessa perspectiva é que se considera que os conteúdos sejam trabalhados, de forma 
contextualizada com o seu momento histórico e relacionados com o momento atual. Sempre que 
possível, estabelecer relações com o cotidiano do aluno. Ao desenvolver atividades, procura-se motivar 
o aluno para as leituras, reflexões, esclarecimentos de dúvidas, oportunizando a defesa de suas ideias, a 
elaborações de sínteses e/ou conclusões. Além dos livros didáticos e/ou de apoio (livros 
especializados), utilizar sempre, como subsídios artigos de revistas, reportagens de jornais, obras 
literárias, letras de música, filmes os quais vão auxiliar na sistematização do conhecimento, bem como 
no processo ensino aprendizagem. (ROCHA, 2003). 

 

Os avanços supracitados favorecem um ensino contextualizado, dialógico e o mais importante produz sentido 

para o discente. Trazendo esses aspectos de produção de sentido histórico, é possível pensar no lugar da historicidade 

                                                        
60 Lei de diretrizes de bases da educação, 9.394/2003 
61 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: Acesso em: 26 
agosto. 2019.  
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do bairro Beiru dentro dos ambientes educacionais, ou seja, o CEHMA62 e qual o lugar desse processo na História 

local e, consequentemente, como tais demandas se articulam na com a lei 10.639/200363.  

BEIRU- MUITO ALÉM DE UM BAIRRO 

Essas questões curriculares diferenciadas possibilitaram a reflexão de como trabalhar essas proposições dentro 

dos ambientes da educação básica dialogando com a produção de sentido discente houve o reconhecimento da 

necessidade de estabelecer estudos de ensino e pesquisa que servissem como apoio para reconstrução da história do 

bairro Beiru, em Salvador.  

 Neste sentido, é valido tecer algumas informações relevantes sobre o bairro, situado no miolo de Salvador e 

entorno do Cabula, conta com extensões geográficas que vão desde os limites da Estrada das Barreiras até o início do 

bairro arenoso. É considerado como um dos bairros mais populosos da região metropolitana com um total de 50.416 

habitantes, segundo o IBGE de 2010 é considerado com o sétimo bairro de Salvador com o maior número de negros. 

Intensas atividades comerciais marcam o desenvolvimento econômico no bairro, permeado pelas atuações informais de 

diversos trabalhadores o que propicia rendas financeiras relativamente baixas situadas, em sua maioria, entre 1-2 

salários mínimos.   

Referente à sua história, duas teorias marcam o surgimento do bairro, uma delas é vinculada as fontes achadas 

no APEB64 que trazem essas terras (atual bairro Beiru e adjacências) pertencentes à Marquesa de Niza que, 

posteriormente, as vendeu para Tomás Paranhos da Silva, responsável por repartir os lotes, vendendo os pedaços até 

chegar às mãos de Dr. Garcia Brandão, que formaria o bairro naquele primeiro momento. Porém, a oralidade dos 

moradores compõe uma historicidade totalmente divergente. 

Beiru, o próprio nome traz consigo uma gama de histórias e estórias que se mantém viva pelos moradores mais 

antigos e pelos sujeitos que buscam resgatar e valorizar a imagem de Gbeiru. A Associação Comunitária e 

Carnavalesca Mundo Negro (2007, apud Teixeira et al, 2009, p.6) aponta o quão a manutenção do nome Beiru (escrito 

em Yorubá, Gbeiru) é essencial para a preservação local.  Ainda segundo Mota (2016) o Beiru integra outras 

localidades de Salvador que trazem marcas africanas em seus nomes  

                                                        
62 Colégio Estadual Helena Magalhães 
63 Lei que obriga o ensino afro-brasileiro dentro das escolas.  
64 Arquivo Público do Estado da Bahia.  Registros eclesiásticos de Terras.N.66, Ano 1857 - 1863 
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No que diz respeito aos topônimos, percebe-se que há poucas reminiscências do quilombo Cabula, [...] 
com exceção do nome do bairro (Cabula) que é de origem banto [...] apenas nas áreas ao seu entorno é 
possível verificar alguns topônimos a exemplo de Beiru (ex-escravo negro que herdou as terras da 
família Silva Garcia D‘Ávila) que deriva do termo gbèru que quer dizer “ter medo”[...]. (MOTA, 2016, 
p. 97). 

 

Dessa forma, abordar esse líder negro nascido em Oió, numa cidade da Nigéria e vítima das amarras do sistema 

escravocrata ainda em vigência no século XIX, quando o mesmo chega às terras brasileiras comprado pela família 

Garcia D’avila para fazer atividades manuais na fazenda de campo seco é discutir acerca da formação desigual e 

injusta da sociedade brasileira. Entretanto, esse sujeito segundo afirmam as tradições orais, teria sido muito querido 

pelos seus senhores e por isso herdou lotes de terra que se referem ao atual bairro, assim por volta de 1845 o mesmo 

monta um quilombo. Salientam-se tais informações expostas acima são passadas através da oralidade dos antigos 

moradores. 

Tal quilombo era a personificação da resistência acerca das dinâmicas escravagistas, abrigando, 

principalmente, negros fugidos, alguns libertos e até mesmo indígenas. Dessa forma, é perceptível que o bairro 

presenciou sua formação a partir da delineação de um grupo social muito singular. Resistência essa que se expressa na 

posterioridade, pela manutenção do nome já que após a morte do Presidente Tancredo Neves o bairro adquire o nome 

do então falecido.  

Todavia, adotar o nome de Tancredo Neves, com base em diálogos alguns moradores, era algo sem sentido, 

pois eles sempre se confundiam com a Av. Tancredo Neves na Pituba, porém o motivo era muito mais complexo para 

os sujeitos que visavam preservar o nome desse líder e resgatar a história local, assim em 1985 (quando houve a 

mudança) diversos militantes do movimento negro que visam a manutenção dessa historicidade com base no 

apresentado pela Associação Comunitária e Carnavalesca Mundo Negro (Teixeira et al, 2009, p.6) lutaram para a 

preservação do nome tradicional, não sendo a toa que nos dias atuais o bairro é denominado de: Beiru/Tancredo 

Neves. 

Com base no exposto acima, questiona-se: Qual o lugar dessa história local do bairro dentro dos ambientes 

escolares? Os discentes conhecem ou desconhecem a historicidade do bairro? Qual a relevância de se estudar o Gbeiru 

e há alguma articulação desses estudos com a lei 10.639/2003? As visões discentes referente ao bairro são positivas ou 

negativas? Como o ensino local pode contribuir para tais visões?  
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O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL E A LEI 10.639/2003 NO COLÉGIO ESTADUAL HELENA 

MAGALHÃES  

 É relevante pensar em duas categorias para consolidar as inquietações apresentadas. Num primeiro momento, 

salientam-se as relevâncias de uma prática de ensino vinculada às perspectivas difundidas pela lei 10.639/2003 – 

reflexo de conquistas galgadas no âmbito educacional, após diversos embates dos educadores, que promove a 

obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. A proposição dessa lei apresenta dois ganhos: se por 

um lado quebra com os ideais de ensino vinculados a uma práxis pedagógica eurocêntrica, por outro traz espaço para o 

ensino afro-brasileiro.  

 Tal lei65 promove a decolonialidade no ensino, logo elabora uma educação que contempla as demandas 

discentes e é mais vinculada com a sua realidade e vivência. Entretanto, em alguns casos, entre Teoria e Prática há um 

muro muito grande, pois a essência da educação brasileira está tão enraizada na visão eurocêntrica que nem sempre 

existe de fato uma efetivação da lei ou mediadores diferenciados para consolidar um ensino voltado para as demandas 

sinalizadas pela lei.  

 Ao refletir acerca da produção de sentido e vivências facilmente se recorda das provocações de Santos (2002) 

em “História do lugar”, onde o autor discorre sobre como o processo de transformação urbana ocasionou alterações 

que não mais retratam as historicidades que um dia aquela localidade presenciou. Neste sentido, pode-se refletir o 

quanto as “ruas falam” e, por dizerem, muitas vezes ecoam suas histórias e estórias em geral desprezadas dentro dos 

espaços escolares.  

 Por compreender tais exclusões dessa história local dentro dos ambientes educativos, o autor afirma que é por 

meio da inserção da localidade que há o processo de recuperação e preservação das memórias e identidades locais 

(SANTOS, 2002). Através disso, surge o foco de adentrar nesses espaços para entender se há um ensino histórico 

vinculado a História local e se de fato tal método é efetivo. Como já fora salientado, o bairro Beiru carrega consigo 

marcas históricas que trazem permanências na atualidade sejam pelo grande contingente de afrodescendentes ou pela 

população de baixa renda.  

  O foco para o desenvolvimento da pesquisa que ainda está em andando e, consequentemente, apresenta dados 

que podem ser modificados e/ou agregados ocorreu com a turma do nono ano do ensino fundamental II, do turno 

vespertino no Colégio já citado. Num momento inicial, o ponto primordial foi compreender o que os discentes 
                                                        
65 10.639/2003 
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conhecem sobre o contexto histórico do bairro, dessa forma através das falas, “palavras-chaves” eram expostas no 

quadro.   

 Após a contribuição discente, teve a tomada de “gancho” por meios de suas falas para introduzir a temática da 

aula daquele dia: “Beiru: um novo olhar”, o nome é fruto do projeto que já desenvolvi enquanto discente em 2014 no 

CEHMA66. Dessa forma, as discussões se iniciaram com o auxílio da história do tempo presente, pois como (Novack, 

1973 apud Santos, 2002) apresenta a reconstrução histórica serve como um caminho para difusão e compreensão dos 

processos históricos existentes.  

O cerne central da aula neste momento residiu em pegar as contribuições discentes para elaborar quais seriam 

os marcadores históricos do bairro Beiru. Assim, se trabalhou com uma contextualização mais pretérita das amarras do 

sistema escravocrata que delineavam relações sociais permeadas pela dicotomia dominador versus dominado como 

apresenta Souza (2016). Essas discussões serviram para dialogar com os discentes acerca da manutenção desse cenário 

na sociedade contemporânea, ainda balizada por tais processos históricos.   

Após a “base” inicial ser dada, o recorte geográfico foi estabelecido, trabalhar com o quilombo do Beiru. Foi 

curioso para alguns saber que aquele local em tempos mais pretéritos era um quilombo, ambiente de resistência 

escravocrata. Quando souberam o significado histórico desse ambiente automaticamente se interessaram por saber 

mais. Por isso, questões foram elaboradas para que eles dialogassem com os familiares sobre o que conheciam ou não 

sobre o bairro.  

Na ficha foram feitas perguntas que, posteriormente, seriam discutidas durante as outras aulas. Os 

questionamentos residiam num primeiro momento sobre o conhecimento histórico que perpassa o bairro, se a resposta 

fosse positiva era solicitado que o mesmo partilhasse quem lhe concedeu tal informação. Perguntas como: conhecem 

moradores antigos? Quais festas populares existem no seu bairro? Você frequenta algumas delas? Dentre outras que 

foram feitas essas, inicialmente, visavam descobrir qual o diálogo que esses jovens possuíam com sua localidade.  

Destarte, no momento de encontro para a discussão das fichas fica claro quão desconhecida é a história do 

negro Beiru para os alunos.  É neste sentido, que as provocações feitas por Santos (2002) ganham força, no momento 

em que o autor disserta como os processos históricos modificados ao longo dos períodos faz com que cada vez mais as 

dinâmicas da história local desapareçam, sendo primordial o resgate dessa memória.  

                                                        
66 Colégio Estadual Helena Magalhães 
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E através das fichas e das respostas percebidas se notou a real necessidade de propostas para a reconstrução 

dessa memória e história local. Percebendo as lacunas interpostas, emergiu a posição de professora pesquisadora, pois 

o educador precisa se munir de conhecimentos prévios acerca daquela região, bairro e etc. como sinaliza Santos 

(2002). Com os aportes teóricos bem delimitados, a proposta de intervenção pedagógica se inicia com uma proposta de 

“roda de conversa”, buscando saber a partir do tempo presente as visões dos educandos referentes ao bairro.  

Partir do conhecido para posteriormente se enveredar nas linhas da história é uma via pedagógica que propicia 

trazer o discente como protagonista de seus estudos, sendo esse o foco central da atuação. Muitos relatos traziam em 

suas falas a reprodução midiática do bairro Beiru, enquanto ambiente de violências, perigos “tudo que é ruim” 67. 

Essas e outras falas compõem um cenário de estereótipos que permeiam a localidade desde seus tempos mais pretéritos 

até a contemporaneidade.  

Ainda que muitos dos dizeres estivessem vinculados à reprodução midiática, se faz essencial conceder o espaço 

da fala, dando abertura para os discentes contribuírem com suas visões e compreensões referentes a temática. Os 

relatos são enriquecedores, pois refletem as limitações acerca da consolidação da historicidade local dentro dos 

ambientes educativos, ocasionando uma precariedade na construção do sentido. Dessa forma, a proposta da pesquisa 

em andamento é fundamentada no reconhecimento da necessidade de concessão de suportes didático-pedagógicos para 

consolidar a aprendizagem significativa dos discentes, através de palestras, minicursos e propostas de intervenção que 

dialoguem com a lei 10.639/2003 e com a História Local. Trazer a tona tal ensino histórico vinculado a localidade é 

quebrar com os paradigmas da tradicionalidade do ensino, além de tornar a aprendizagem mais prazerosa.  

METODOLOGIA  

O desenvolvimento da pesquisa se fundamenta na metodologia DBR (Design Basead Research), um aporte 

teórico vinculado à pesquisa-ação, praxiologia, socioconstrutivismo e coautoria, como expõe Souza (2016); ou seja, 

nesta metodologia os sujeitos envolvidos não são reduzidos à condição de fontes de informação. Ele é sujeito ativo no 

desenvolvimento da pesquisa e o retorno comunitário se faz essencial devido ao ideal de construção coletiva. Seguindo 

a linha de elaborar uma historicidade local, a DBR se consolida enquanto via metodológica para resgate dos processos 

históricos que permeiam o bairro por principiar a interação entre os dois indivíduos que elaboram a pesquisa, por 

consequência, produz o sentido histórico.  

                                                        
67 Uma das falas discentes durante os diálogos desenvolvidos.  
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Ao longo do processo de pesquisa, visa-se construir uma solução para a problemática acerca do ensino de 

História. O desenvolvimento de medidas que visam sanar com tais entraves, se constrói através das parcerias 

estabelecidas: sujeitos do espaço escolar, pesquisador e professor. No intuito de propor avanços e transformações 

dentro da comunidade. Logo, trata-se de uma metodologia inovadora, focada no desenvolvimento de pesquisa 

aplicada, capaz de gerar melhoria e inovações no campo de aplicação foco da pesquisa.  

Por meio desse processo de pesquisa e das lacunas percebidas através das fichas e dos breves diálogos iniciais, 

é perceptível a carência de um ensino que dialogue com a lei 10.639/2003 e com a História local. Por isso, além dos 

estudiosos do campo teórico da história local e que trabalham com o espaço geográfico do Beiru serão utilizados, 

outros como: Martins (2017), Souza (2016), Santos (2002) e outros.  

RESULTADOS PARCIAIS 

As discussões propostas aqui se enquadram na busca por uma educação que privilegie a produção do sentido e 

a aprendizagem significativa em conexão com a necessidade de valorização da História Local.   O foco é um ensino 

que contemple a valorização étnica através da efetivação da lei 10.639/2003 e/ou dignificar a identidade negra por 

meio da histórica local. Com isso, os primeiros levantamentos trazem a necessidade de enfrentar as lacunas educativas 

que perpassam os ambientes escolares públicos de Salvador, com relação à valorização de práticas que articulem 

identidade e história local, no âmbito do ensino de História. 

Com isso, os estudos brevemente apresentados buscam ser aprofundados de forma que consigam enriquecer o 

ensino de História do CEHMA68. Dessa forma, com base nos aportes teóricos e métodos apresentados há o intuito de 

consolidar a historicidade local para facilitar e dinamizar o ensino histórico bem como dialogar com as prerrogativas 

propostas pela lei do ensino afro-brasileiro.  

Os dados iniciais trazidos pela pesquisa demonstram que por muitas vezes criar um ensino contextualizado é 

algo complexo, que demanda mais tempo e esforços do educador. Quando essa contextualização forma um triângulo 

juntamente com a história local e a lei 10.639/2003 o trabalho é ainda mais desafiador. Assim, os estudos aqui 

desenvolvidos através dos primeiros diálogos estabelecidos marcam não só o interesse, mas a tentativa de servir como 

caminhos novos e possíveis para se (re) pensar o ensino histórico mais participativo e atendo às demandas locais.  
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Destarte, conclui-se que os levantamentos feitos nesse momento inicial da pesquisa servem como suporte para 

consolidarem os dados e apresentar a proposta de intervenção que visa desconstruir as visões negativas e 

estereotipadas que prevalecem, bem como propiciar conexões sobre a identidade étnica e lugares de pertencimento. 

Isto posto, o trabalho pode contribuir ativamente para a inovação das práticas de ensino de história. 
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RESUMO 

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa desenvolvido em nível de Iniciação à Científica PIBIC/CNPq, e 

tem como objetivo principal, analisar as ações dos órgãos públicos municipais da cidade de Salvador no que tange à 

memória pública sobre o tráfico de africanos e a escravidão. O entendimento sobre como, e se, tem sido feita a 

construção e implementação de políticas de reparação nos diversos campos sociais é importante para a sociedade, pois, 

além de dar visibilidade ao impacto e às consequências do tráfico transatlântico, da escravidão e às arbitrariedades 

praticadas contra a população negra, inclina-se à desconstrução do mito de democracia racial, ainda prevalente na 

contemporaneidade, que alimenta o genocídio da população negra. Assim, a pesquisa inicialmente vem buscando 

compreender como os países formados socioeconomicamente pela escravidão negra, a exemplo de Cuba e os Estados 

Unidos, têm implementado a reparação moral, política, cultural e econômica dos negros na sociedade. Assim também, 

como a coleta de dados nos órgãos municipais, principalmente os ligados à educação e justiça, buscando conhecer 

como o Estado tem lidado com a memória pública da escravidão e lidado com as propostas de reparação.  

 

Palavras-chave: Reparação; Escravidão; Políticas públicas.  

 

ABSTRACT  

 

 This work is part of the research project developed at the level of Initiation to Scientific Initiation PIBIC / 

CNPq, and its main objective is to analyze the actions of the municipal public agencies of the city of Salvador 
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regarding the public memory about the trafficking of Africans and slavery. Understanding how, and if, the 

construction and implementation of reparation policies in the various social fields has been made is important for 

society, as, besides giving visibility to the impact and consequences of transatlantic trafficking, slavery and 

arbitrariness practiced against the black population, it is inclined to deconstruct the myth of racial democracy, still 

prevalent today, that feeds the genocide of the black population. Thus, the research initially seeks to understand how 

the countries formed by black slavery, such as Cuba and the United States, have implemented the moral, political, 

cultural and economic reparation of blacks in society. Also, as the data collection in the municipal organs, especially 

those linked to education and justice, seeking to know how the state has dealt with the public memory of slavery and 

dealt with the proposals for reparation. 

 

Keywords: Repair; Slavery; Public policy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente no Brasil, temos presenciado através de um processo decolonial, certo avanço na discussão e 

visibilidade a respeito da História do negro e sua ancestralidade. Isto tem se dado principalmente devido ao 

reconhecimento da escravidão como um crime á humanidade; a criação da lei 10.639 que obriga o estudo da História e 

cultura africana nas escolas públicas e privadas; e a tentativa de promoção à igualdade racial através de políticas de 

ações afirmativas. É importante destacar também que, os negros ocupando os espaços de poder, como a mídia, tem 

fortalecido e incentivado este movimento.  

 Desde o final do século XX, inúmeros grupos e coletivos negros do mundo inteiro, como a Comunidade do 

Caribe (Caricom), tem pautado fortemente uma cobrança de reparação à escravidão africana, temática esta que na 

atualidade não apresenta consenso, nem mesmo entre os afrodescendentes. Enquanto um lado acredita na reparação 

como forma de indenização pelos danos causados que ainda hoje reverberam em suas vidas, o outro lado é contrário à 

medida como solução, pois acreditam que gerariam inúmeros conflitos e questionamentos, como “quem deve pagar”, 

ou, “quanto deve ser pago”, pontuando ainda que a medida não eliminaria o racismo operante ao longo do pós-

abolição.  

 Ao analisar a história socioeconômica de países como Holanda, Portugal e França que se beneficiaram da 

escravidão durante anos, é inquestionável que os mesmos possuem uma dívida histórico/atual com os negros. Mas, 

além da dívida, ambos apresentam outro fator em comum, lidam com o negro no pretérito perfeito, como se ao longo 
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da história tivesse ocorrido um milagre e atualmente todos vivem numa democracia racial. Porém, essa “limpeza” na 

história, foi a forma da construção de um país honroso, sem marcas sombrias do seu passado. Algo que de fato por um 

olhar superficial, tem surtido efeito, mas as diferenças salariais, o genocídio, a população em cárcere ou em situação de 

rua, são alguns dos exemplos do cotidiano destes e de outros países como Brasil e Espanha. Evidenciando a urgente 

reparação, seja ela moral, política, econômica ou social.  

 Ainda neste recorte mundial, muitas nações principalmente europeias, defendem que anunciar medidas de 

reparações sociais, ou o simples ato de um pedido de desculpas em público, poderia gerar um conflito com o 

Continente Africano, temendo seu pedido de indenização, ou vingança.  

 No Brasil, país que recebeu africanos escravizados e que ainda hoje apresenta maior parte da população negra, 

a situação não é diferente. Avançamos em vários quesitos, mas não o necessário. A desigualdade racial ainda é 

alarmante, e a probabilidade de ascensão social do negro é quase nula em comparação ao branco. Um país que 

dependeu do trabalho escravo por todo o seu território em diversas atividades, sendo o último nas Américas a “abolir” 

a escravidão, ainda trata os afrodescendentes como grupo de minorias ou diversidade, e não como seu grupo legal, 

principal agente construtor da formação socioeconômica, que vem lutando principalmente pela releitura e valorização 

do seu passado, pela reforma do sistema de “justiça” e pela construção da memória e de sua cidadania.  

 

METODOLOGIA  

 

 Tendo em vista a importância de debater este assunto, apesar de suas raras, porém importantes aparições na 

sociedade, esta pesquisa vem com o intuito de amplificar os dados a respeito do tema, para compreender as questões 

que englobam a memória da escravidão perante à população negra na cidade de Salvador.  

 A pesquisa vem se desenvolvendo a partir de dois importantes aspectos para melhor obtenção dos resultados. 

Inicialmente, tem se realizado a pesquisa bibliográfica, buscando entender a importância da escravidão para alguns 

países europeus e americanos. Através de fontes como revistas, jornais, artigos acadêmicos e livros, está sendo 

possível efetuar a atividade comparativa entre as ações destes países, como os mesmos têm lidado com a proposta da 

memória e reparação da escravidão e se estão debatendo sobre isto.  

 Assim também como, através destas fontes entender se a população negra, incluindo os afrodescendentes e 

os africanos, tem cobrado as medidas de reparação e como isso tem sido feito, além de compreender principalmente a 

divergência que gira em torno do assunto.  



 

95  

 Em paralelo, tem ocorrido a pesquisa bibliográfica com o recorte geográfico da cidade de Salvador, um dos 

maiores portos receptores de africanos escravizados. Na qual, tem sido feito a busca de dados referente aos números e 

locais onde ocorria com efetividade este comércio, além da busca pela reinterpretação da cidade que homenageia em 

vários pontos, traficante de escravos.  

 Além disso, está ocorrendo a pesquisa de campo nos órgãos públicos de Salvador, como Secretaria Municipal 

de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Ministério 

Público do Estado da Bahia, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Turismo, afim de mapear e 

identificar as ações de reparação e memória que já foram implementadas ou estão em curso na cidade, principalmente 

na área da Justiça e Educação.  

 

 

DISCUSSÃO  
 

 A pesquisa ainda se encontra em sua fase inicial, mas já desperta inúmeras reflexões sobre o tema. Apesar da 

dificuldade em encontrar fontes e direcionar uma linha ao trabalho, é notório a importância de trazer à tona esta 

discussão, para que amplie a bibliografia deste debate e principalmente como forma de tentar alcançar meios para 

diminuir e consequentemente erradicar as injustiças ocorridas diante o povo negro.  

 
A questão da escravidão no tempo presente é parcialmente (e talvez crescentemente) uma questão de 
justiça, uma discussão sobre a reparação pelos crimes do passado. A emergência das discussões sobre 
justiça reparatória, como parte de um debate mais amplo sobre a resolução de injustiças históricas 
relativas a genocídio, tortura, limpeza étnica, entre outros crimes coletivos, renovou a discussão 
contemporânea sobre a escravidão no Novo Mundo, para além das abordagens mais correntes sobre 
diáspora, racismo, memória e identidade. A questão fundamental da possibilidade de reparação – moral, 
política, cultural, e também econômica – também ocorre para injustiças históricas de caráter “sistêmico”, 
como a captura e escravização de africanos no Brasil, Caribe e Estados Unidos. Uma instituição de 
injustiça não apenas perpetrada e usufruída por indivíduos ou mesmo um Estado isoladamente por 
algumas décadas, mas perpetrada por centenas de anos por vários estados europeus ou americanos 
ilustrados ou baseados em constituições liberais. Uma instituição de injustiça que ajudou a criar a riqueza 
que deu origem às estruturas fundadoras do mundo contemporâneo. (David Scott, Columbia University)  

 

 

 Os futuros resultados obtidos nesta pesquisa têm como objetivo principal o estímulo de outros pesquisadores 

para abordarem esta temática em vários fins acadêmicos e atualizar o debate nas universidades. Além de, através dos 
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resultados obtidos na pesquisa de campo nos órgãos públicos de Salvador, analisar como os mesmos têm lidado com a 

memória e reparação, afim de solicitar assim políticas públicas para redução da desigualdade racial.   

 É importante também, a formação de novos grupos e coletivos que desenvolvam e lutem pelo tema.  

 

 
Desde a Conferência Mundial contra o racismo e a intolerância de 2001, em Durban na África do Sul a 
questão de como reparar a pesada herança da escravidão negra começou a ser discutida no Brasil, 
seguindo tendência presente em todo o mundo atlântico. Uma série de medidas, como a cláusula sobre 
reconhecimento das terras quilombolas na constituição de 1988, a instituição legal de cotas para pretos e 
pardos nas universidades federais e no funcionalismo público federal, bem como iniciativas memoriais, 
como o reconhecimento da capoeira como patrimônio da humanidade e a candidatura em curso do Cais 
do Valongo ao mesmo título, refletindo sobre o papel do Rio de Janeiro como maior porto negreiro do 
século XIX, podem ser assim interpretadas. As reparações se tornaram agenda prioritária do Movimento 
Negro brasileiro no século XXI, mas ainda assim não se alcançou o nível necessário. (Hebe e Martha, 
2014.)  

 

 

 Vivemos numa sociedade que legalmente reconheceu a escravidão como um crime, mas que na prática não 

viabiliza medidas para reparar o crime cometido pelo Estado Brasileiro. A cidade de Salvador possui inúmeras praças, 

ruas e estátuas que homenageiam os beneficiados com o tráfico negreiro, como Joaquim Pereira Marinho com sua 

estátua em frente ao hospital Santa Izabel, em contrapartida não apresenta sequer uma referência no porto da Cidade 

Baixa, em Salvador, lugar que tanto recebeu africanos escravizados.  

 Vemos assim, a necessidade de cobrar medidas que influenciem na construção da memória do que foi a 

escravidão tanto para os africanos, quanto para os beneficiados por ela, de forma que toda a nação brasileira entenda 

que não existe uma democracia racial. Como exemplo desta construção de memória e tentativa de reparação, temos a 

Alemanha que ainda paga indenização às vítimas do Holocausto que recebiam até sua morte, mas recentemente foi 

legalizado que os cônjuges continuem recebendo. Sem contar nos inúmeros memoriais existentes para que a sociedade 

nunca se esqueça o que foi o nazismo e suas consequências.  

 De fato, a discussão seria bastante densa, devido principalmente a classificação confusa de raça que temos de 

acordo com o IBGE, o que já implica fraudes cotidianas para cotas em concursos e universidades. Assim, discutir a 

memória e os variados tipos de reparação do povo negro, seria um debate extremamente exaustivo para um país que 

ainda nega o racismo estrutural existente. 

 O Brasil não somente deve aos descendentes pela escravidão, mas também pelo tráfico ilegal a partir de 1831, 

por ser o último a abolir a escravidão e o maior receptor de africanos para exercer os mais variados tipos de atividades. 
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Ressaltando que o tráfico negreiro, foi um crime cometido diretamente pelo Estado que permitia a violação da 

legislação, sendo totalmente conivente a atividade.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

 Salvador, a primeira capital do Brasil, hoje a cidade mais negra fora da África, lugar de todos os encantos e 

axé. Cidade da capoeira em todos os cantos, da baiana do acarajé em cada rua, da presença dos terreiros de candomblé 

em cada esquina e do negro presente em todos os espaços exercendo inúmeras atividades, como de costume, porém 

sempre na mesma posição social, a de servidão. Na Barra, eles estão como ambulantes ou com suas barracas na praia, 

no Pelourinho estão tentando convencer os turistas á fazerem pinturas no corpo ou estão em situação de rua, não sendo 

notados e muito menos contabilizados, têm os da Pituba que só veremos pela manhã bem cedo antes de entrar no 

serviço ou no final da tarde nos pontos de ônibus. E, tem a grande massa no Subúrbio Ferroviário que, são diariamente 

segregados dos pontos turísticos, através de uma falha geográfica que ocasionou na divisão entre Cidade Alta e Cidade 

Baixa, e também através de uma falha social que impede o acesso dessas pessoas principalmente pela falta de meios de 

transporte e o alto valor da passagem.  

 E assim caminhamos, com a comunidade negra sendo lembrada através dos blocos afros no Carnaval do 

Campo Grande, o circuito Barra/Ondina continua totalmente ocupado pela elite branca, mais uma vez os negros 

estarão presentes no comércio, ou seja, na servidão. E o novembro negro não existe na cidade mais negra fora da 

África. Há algumas iniciativas privadas e outras mínimas públicas, como mesas de discussões e uma breve abertura 

com os meninos do Olodum, ou de algum grupo de capoeira, mas nada instaurado legalmente na cidade, sequer um 

feriado no dia 20 de novembro.  

 Por quê acreditamos que o povo negro traz essa herança cultural, mas não acreditamos nas consequências 

atuais da escravidão? Por quê temos o negro como um resistente no passado, mas no pós-abolição o vemos como um 

“vitimista”? Por quê os negros continuam na posição de servidão, mesmo após o fim da escravidão? Por quê anulamos 

toda a herança de sofrimento e exaltamos somente as coisas boas?  

 São muitas perguntas, e diferentes respostas. Para muitos, principalmente neste cenário político nacional em 

que vivemos, a situação do negro se resuma a meritocracia, ou seja, eles estão nestas posições de servidão porquê não 

se esforçam o suficiente. Para poucos, a situação do negro é complexa, mas que se resume a um racismo institucional 
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que ainda no pré -abolição já retirava a cidadania do negro através da lei de educação proibindo o acesso à escola, em 

seguida a lei de terras que privava o negro de ser proprietário.  

 Em 2001 na África, ocorreu a conhecida Conferência de Durban, ou Terceira Conferência Mundial contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela ONU. E, neste 

momento o Estado Brasileiro após muita luta, reconhece que terá que executar políticas de reparação a ações 

afirmativas, vindo assim a lei 10.639 incluindo a História e cultura africana nos currículos escolares, em seguida a 1° 

Política de saúde da população negra, em 2010 a lei 12.288 com o estatuto da igualdade racial e por fim a lei 12.711 

trazendo as cotas nas universidades. Sendo a maioria apenas teoria do sistema brasileiro, dentre estas leis citadas 

acima, a única cumprida efetivamente é a lei de cotas nas universidades, que ainda assim apresenta um erro grotesco 

quando permite o acesso, mas não garante a permanência. 

 Salvador, assim como todo o Brasil ainda afirma a existência de uma democracia racial, negando a memória da 

escravidão e não promovendo efetivas políticas de reparação. A história do negro e toda a sua luta é tão apagada, que 

ainda nos dias de hoje muitos agradecem a princesa Isabel pela abolição. Tratam o negro como algo exótico, que 

sempre deve transmitir alegria aos demais, seja com sua “malandragem”, ou por meio da arte como o samba e 

esquecem do seu sofrimento passado e atual.  

 Sem sombra de dúvidas, esta maneira de “valorizar” somente à cultura dos afrodescendentes têm surtido efeito 

reverso, pois quando você só conta o lado bom da história as pessoas acreditam numa igualdade e que não têm motivos 

para políticas de reparação, e o resultado que temos é um racismo totalmente enraizado nas pessoas advindo da 

anulação do Estado para/com as pessoas negras.  

 O acarajé, a capoeira, e o candomblé são importantes, mas não é só isso. Ainda temos um Subúrbio Ferroviário 

e várias favelas com majoritariamente presença negra, lugares esses que na maioria das vezes não tem saneamento 

básico e temos uma polícia que todos os dias avança o genocídio com os jovens negros. Esses são pequenos dois 

exemplos de que a igualdade não existe.  

 A reparação ao povo negro é urgente, seja ela moral, social ou econômica, pois uma parcela da população 

brasileira ainda não compreende a necessidade de ações afirmativas contra o racismo em nossa sociedade, que é um 

legado óbvio da escravidão, ainda mais porque a posição da população negra no Brasil continua a mesma. O Estado 

assumiu o crime, mas tem sido praticamente ineficaz no compromisso para diminuição dos efeitos deste.  

 É mais que necessário uma releitura social da história da África, onde o brasileiro apague a visão de um 

continente apenas fornecedor de mão de obra escrava, como se o africano surgisse a partir do navio negreiro, apagando 

todo seu passado. Assim também como se deve fazer a releitura da história do negro em solo brasileiro, apagando a 
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imagem apenas de fornecedores de mão de obra e apontando-os como o criador da formação socioeconômica 

brasileira, desde o povoamento a técnicas agrícolas.  

 Assim como na Alemanha ocorre o pagamento às vítimas do nazismo, ou como a França tem começado a 

construção de memoriais sobre a escravidão, o Brasil precisa dar visibilidade para escravidão e todos os processos que 

afligem o povo negro, seja com construção de museus e/ou monumentos, o importante é viabilizar medidas para 

redução da desigualdade racial e repensar na história e cultura do afrodescendente afim de dar o seu verdadeiro 

protagonismo e consequentemente construir sua cidadania.  
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6. UMA LIGEIRA REFLEXÃO SOBRE A GATUNAGEM EM SALVADOR PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-
1920). 
 

 Osnan Silva de Souza.69 

 

Introdução 

 

É admirável a introdução reflexiva que Eric Hobsbawm fizera quando se propôs a analisar o Mundo Burguês, 

em A Era do Capital: “os fenômenos mais superficiais são às vezes os mais profundos”.70 Ora, é verdade, um furto 

cometido pode ser somente mais um dos eventos que ocorrem diariamente em um determinado local. No entanto, 

assim como as ideias, ele nos diz muito sobre a sociedade em que passa. Por exemplo, um pote de biscoito ou um 

pedaço de carne furtados são reveladores de qualquer país, Estado, comunidade etc. Mais ainda: por quem e o modo 

que esse delito será perpetrado, a forma como as autoridades agirão, a sua repercussão nos meios de comunicação, a 

maneira como determinados setores se posicionarão nos ajudam a compreender profundamente uma sociedade. Ou 

será que estou equivocado? 

 Já em Bandidos, Hobsbawm analisa que “para a lei, quem quer que pertença a um grupo de homens que 

atacam e roubam com violência é um bandido, desde aqueles que se apoderam do salário recém-recebido de um 

trabalhador numa esquina de cidade até rebeldes” ou mesmo “guerrilheiros organizados que não sejam oficialmente 

reconhecidos como tal. Hoje em dia eles tendem a ser descritos, de forma igualmente indiscriminada, como 

terroristas”. Todavia, nos alerta que “os historiadores e sociólogos não podem utilizar uma definição tão vaga”.71 É 

óbvio que a gatunagem não se encaixa perfeita nem abruptamente naquilo que o historiador inglês caracterizou como 

Banditismo Social, embora ambos tenham muitos pontos semelhantes. Será que a gatunagem também desafiava 

“simultaneamente a ordem econômica, a social e a política”, isto é, desafiava “os que têm ou aspiram a ter o poder, a 

lei e o controle dos recursos”?  Pois, é esse “o significado histórico do banditismo nas sociedades com divisões de 

classe e Estados”. Portanto, como fenômeno específico – para enfim parar de citar Hobsbawm – “o banditismo não 

pode existir fora de ordens socioeconômicas e políticas que possam ser assim desafiadas”.72 

 Pretendo aqui fazer uma breve reflexão sobre a gatunagem em Salvador durante a República. Para tanto, 

analisei alguns relatórios policiais e jornais e periódicos, como A Notícia, Gazeta de Notícias, Cidade do Salvador, A 
                                                        
69 Graduando em História pela Universidade do Estado da Bahia. Email: <osnan_desouza@outlook.com> 
70 HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital, Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra, 2018, p. 349. 
71 HOBSBAWM, Eric. Bandidos: São Paulo, Paz e Terra, 2010, p. 28.  
72 Ibidem, p. 18. 
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Hora, A Manhã, Correio do Brasil, dentre outros. Estes dois últimos documentos trazem-nos, para além das notícias 

fragmentadas, depoimentos, imagens, relatórios técnicos, médicos e oficiais, artigos, entrevistas e dentre outros 

elementos importantes para a compreensão do processo histórico. Os estudiosos como Florestan Fernandes, Wlamyra 

Albuquerque, José Murilo de Carvalho, Sidney Chalhoub, Iacy Mata, entre muitos outros, estão de acordo – sem negar 

que o 13 de maio fora uma conquista árdua da população negra e de outros setores mais progressistas da sociedade 

brasileira – que a Lei Áurea fora atroz com os contemplados; sem nenhuma reparação, assistência ou algo do tipo, e 

que o processo que culminou no advento da República trouxe consigo muitas engrenagens que pertenciam às 

estruturas imperiais e coloniais, sobretudo aquelas, que oprimiam, reprimiam e excluíam a população pobre e negra da 

cidadania. “Sabemos que a Abolição não desencadeou um processo que significasse grandes melhorias para a 

população negra”, apontou Ângela de Castro Gomes, “do mesmo modo que a República, de imediato, não representou 

a vigência no país de práticas políticas representativas muito diferentes das experimentadas no período imperial”.73  

 

I 

Parece que havia um consenso, entre parte da população, a imprensa e as autoridades, sobre a falta de 

policiamento ou no mínimo obre o baixo efetivo policial, e que este fator fazia a gatunagem aflorar.  Em 1893, o corpo 

policial contava com 1493 praças, o que era considerado insuficiente “para o serviço neste Estado, onde de todos os 

pontos se reclama a presença da força publica para auxiliar as autoridades na repressão de crimes e capturas de 

criminosos”, nas palavras do coronel comandante Polycarpo Ferreira Campus, que ainda apontou que embora o 

regimento policial não fosse de má qualidade, “sua totalidade não sabe ler, condição indispensavel para um bom 

soldado”.74 Naquele mesmo ano, Augusto Gomes Silva também confessara que “a policia não tem a precisa efficacia” 

para combater os crescentes distúrbios e vagabundagem na capital. “É absolutamente impossivel continuar a ser feito o 

serviço do policiamento de todo o Estado apenas com as 1400 praças que o Poder Legislativo determinou para a 

composição do Regimento Policial”, escreveu o chefe de polícia.75 Sem contar que desse contingente, 900 praças 

atuavam pelo interior, e os que trabalhavam na capital eram separados em várias funções; não estavam todos na rua 

como instrumento de combate ao crime e controle social.  

                                                        
73 GOMES, Ângela. Cidadania e Direitos do Trabalho. Zahar: Rio de Janeiro, 2003, p. 14. 
74 Relatórios dos Presidentes dos Estados Brasileiros (BA) -1892 a 1930 – Mensagem e Relatório A Assembleia Geral Legislativa, Relatório 
do Regimento Policial,1893, p. 1-2. Biblioteca Nacional Digital, disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720887x&pasta=ano%20189, acesso em 16/06/2019. 
75 Relatórios dos Presidentes dos Estados Brasileiros (BA) -1892 a 1930 – Mensagem e Relatório A Assembleia Geral Legislativa, Relatório 
da Secretaria de Polícia,1893, p. 1. Biblioteca Nacional Digital, disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720887x&pasta=ano%20189, acesso em 16/06/2019. 
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Isso se refletia nas reclamações de moradores, em 1904 por exemplo, “contra a falta de policiamento no 

districto da Penha”, onde “os gatunos têm feito proesas, como ainda á noite passada, em que furtaram do quintal de 

uma familia residente ao alto do Bonfim roupas, galinhas, etc.”;76  ou a de um ano antes, do Correio do Brasil 

noticiando que “os gatunos continuam a assaltar as casas da avenida da Graça, sem que por parte da autoridade policial 

sejam tomadas as necessarias medidas”.77 Ainda lia-se em 1920: “ultimamente tem se registrado nesta capital, varios 

roubos por meio de arrombamentos, sem que a policia, embora muito se esforce, possa descobrir todos”.78 Em 1919, o 

A Hora também fora procurado por “moradores a Estrada da Bolada, [que] pedem-nos que chamemos a attenção da 

policia para o grande numero de gatunos que infestam aquella zona, onde, nem ao menos, se nota a existencia de 

patrulhas”.79 26 anos antes o chefe de polícia já escrevia que “o serviço das patrulhas é o mais irregular que se póde 

imaginar”.80 Em outras palavras, em todo o período que delimita este trabalho – na verdade, bem antes e muito depois 

– houve reclamações sobre a falta de policiamento, ou que, apesar das prisões e ações policiais, os furtos, roubos e 

arrombamentos insistiam em crescer.   

Há muito o corpo de polícia vinha sendo alvo de críticas e a sua estrutura era cerne de discussões na 

Assembleia Provincial. Com a ajuda de Iacy Maia Mata podemos localizar o surgimento, ou melhor, quando se 

intensifica essas discussões. É na década de 1880 que ganha veemência. O debate, que vinha sendo travado bem antes 

de 1888, era em relação a termos quantitativos e qualitativos. Diminuir o efetivo de policiais, para aumentar a 

qualidade: era essa a política às vésperas da abolição. É que “para a maioria dos deputados eleitos, os praças do corpo 

de polícia, responsáveis por coibir e reprimir as práticas ditas não civilizadas, eram muitas vezes responsáveis por 

estas”, nos conta a historiadora.81 

 Se já havia preocupação por parte de muitos do que seria de suas vidas e propriedades com a libertação dos 

escravizados, após a lei de 13 de maio de1888, muitos entraram em pânico. “Os incêndios, furtos de objetos e animais 

e invasão de fazendas, realizados por libertos justificaram os apelos para o envio de praças feitos pelas autoridades 

policiais das mais diversas localidades da província”.82 Incansáveis vezes delegados e subdelegados solicitaram ao 

Presidente da Província aumento da força policial, sem êxito alguns chegaram a pedir demissão. Moradores, 

comerciantes, proprietários, padres, negociantes entraram na lista dos solicitantes. Era preciso restabelecer a ordem! 

                                                        
76 Correio do Brasil, 11/02/1904. 
77 Correio do Brasil, 20/11/1903. 
78 A Manhã, 15/10/1920. 
79 A Hora, 16/05/1919.  
80 Relatório da Secretaria de Polícia, 1893, p. 3. 
81 MATA, Iacy Maia. Os Treze De Maio’: Ex-senhores, polícia e libertos na Bahia Pós-Abolição 
(1888-1889), 2002, p. 51. 
82 Ibidem, p. 58. 
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Nos primeiros momentos pós-abolição a relação da polícia com o liberto fora de livrá-los dos castigos e prisões dos 

ex-senhores. Mas logo a polícia passara a reprimir e limitar as ações dos libertos, atuando na manutenção do controle 

social.83  

Além da falta de policiamento, outro fenômeno que se acreditava “auxiliar os gatunos na sua profissão” era “a 

falta de luz na cidade”.84 O fato de sido uma “terra infelicitada a Bahia”, um “paraiso de gatunos”,85 era por não ter 

havido uma guarda noturna pelas ruas da cidade.86 A Bahia era onde os gatunos operavam “desassustadamente e á 

vontade, graças tambem a falta de iluminação”.87 Lê-se num jornal da época que a falta de iluminação de março a abril 

de 1915 em Salvador, por causa da crise do carvão, além de deixar a cidade lúgubre, causara muita preocupação, e que 

bem cedo fechavam-se casas, bares, cafés, cinemas e diversos outros estabelecimentos, tanto pelo medo de saques 

quanto pela falta de fregueses. As pessoas temiam andar nas ruas após o sol se pôr.  

Os espancamentos, furtos, estupros, arrombamentos, os tiros sem rumo eram algumas das causas do temor da 

população. Dizia o jornal que depois das 21 horas, muitas ruas onde não havia tráfego de bondes elétricos “pareciam 

uma necrópole: não havia uma alma viva”.88 Em alguns becos e praças da freguesia de Brotas, dos Barris, do Largo 

Dois de Julho, Nazaré, do Campo da Pólvora e outros pontos da cidade cobertos pelo breu ouvia-se barulho de 

disparos de revólveres em muitos momentos. A imprensa pressionava as autoridades; exigia providência para a crise 

da luz, queixava-se pelo baixo efetivo de policiais nas ruas e alertava a população sobre o perigo.89 Em A Bahia 

Civiliza-se..., Rinaldo Leite diz que essa situação era muito grave “porque a escuridão expunha as pessoas a inúmeros 

riscos, criando um clima de insegurança. Todos se tornaram passiveis de sofrer agressões, roubos, além de 

acidentes”.90 

De fato, havia muitos arrombamentos, invasões de propriedades e roubos nas crises de luz e durante as escuras 

madrugadas. Quando em 1915, determinaram que os lampiões de iluminação pública do Garcia e ruas adjacentes 

fossem apagados às 24 horas, “os gatunos sabendo dessas medidas, que nada tem de razoavel, arrombaram as paredes 

de duas tavernas”.91  Foi “pela madrugada [que] os gatunos roubaram a ourivesaria da rua Gonçalves Dias” .92 

                                                        
83 Ibidem, p. 78. 
84 A Hora, 16/05/1919. 
85 A Manhã, 26/08/1920. 
86 Ibidem. 
87 A Manhã, 22/07/1920. 
88 A Notícia, 08/04/1915. 
89 A Notícia, 03/03/1915, 04/03/1915, 08/03/1915, 08/04/1915, 09/041915. 
90 NASCIMENTO LEITE, Rinaldo Cesar. A Bahia Civiliza-se.…: ideais de civilização e cenas de anticivilidade em um contexto de 
modernização urbana Salvador. I912 - I9I6: Salvador, 1996, p. 94. 
91 A Notícia, 27/09/1915. 
92 Gazeta de Notícias, 14/08/1913. 
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Também foi na madrugada que “os gatunos na alfaiataria do sr. Antonio Manoel de Argollo” fizeram a limpa.93 Assim 

como, na madrugada de outubro de 1913, os “os gatunos penetraram na ‘Padaria Pirangy’ (...) ás Sete Portas” e 

roubaram todo o dinheiro94 eles também invadiram diversas casas e estabelecimentos comerciais em vários cantos da 

capital, furtando tudo o que viam pela frente: “quando todos os moradores dormiam, alta madrugada, <elles> 

arrombaram uma das janellas, penetraram no interior e levaram todas as peças de roupa que encontraram”.95  Suponho 

que os “varios roubos por meio de arrombamentos”, que ocorreram no ano de 1921, noticiados pela A Manhã,96 

tenham sido em sua maior parte pela madrugada. Dizia o Gazeta de Notícias, em 1912: “quatro gatunos penetraram 

esta madrugada pela segunda vez na residencia da viuva Maria Almeida, á rua da Consolação” e furtaram dinheiro e 

objetos.97 Seria muito deselegante se, porventura, eu despejasse todos os crimes e delitos que encontrei durante a 

madrugada. Mas um é interessante. Um funcionário de um Banco teve sua casa invadida, enquanto dormia, dá seu 

depoimento ao jornal Gazeta de Notícias, em setembro de 1913: 

Eu não sei como se passou a pilhagem; estava dormindo, em minha residencia, a ladeira da Gameleira, 
quando, pela manhã, despertei, vi uma cousa estranha: o meu guarda-roupa completamente vasio, os 
vidros da porta do quarto arrebentados e o ferrolho corrido. Compreendi que estava roubado em quasi 
todo o meu vestuario e fiquei grandemente aborrecido e... desanimado. Pela manhã sahi no firme 
proposito de procurar o dr. chefe de policia, afim de pedir o seu auxilio para a descoberta do culpado.98  

 

II 
Até onde as ações dos gatunos eram encorajadas pela falta de luz e policiamento? Faço uma rápida e esdrúxula 

comparação com o estado de São Paulo. Boris Faustos avaliou que “a área do Centro – apesar de ser melhor iluminada 

e melhor policiada – figura em primeiro lugar na distribuição por zonas dos crimes apurados de furtos e roubos (36% 

dos casos)”.99 Fico tentado a imaginar: será que se houvesse na Bahia também um maior policiamento e um melhor 

esquema permanente de iluminação, os casos de furtos e roubos cairiam? Ou aconteceria como em São Paulo, onde 

havia não um menor número de delitos, mas sim um grande número de prisões?100 Aliás, não se dizia em 1898 que 

                                                        
93 Gazeta de Notícias, 05/01/1914. 
94 Gazeta de Notícias, 08/10/1913. 
95 A Manhã, 22/07/1920. 
96 A Manhã, 15/01/1921. 
97 Gazeta de Notícias, 25/11/1912. 
98 Gazeta de Notícias, 06/09/1913. 
99 Fausto, Crime e Cotidiano A Criminalidade em São Paulo (1880-1924), São Paulo, 1984, p. 139-140. 
100 Ibidem. 
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estava “se reproduzindo as tentativas de roubo na frequezia da Victoria”, mesmo tendo aumentado a ronda policial 

naquele distrito?101  

Mas deixemos essa imaginação de lado, pelo menos por enquanto. O fato é que os delitos não se limitavam às 

noites e madrugadas escuras. Os “menores gatunos” estavam “a furtar e roubar durante o dia inteiro”.102 Exigia-se que 

a polícia colocasse sentinelas de vigilância “em todas as casas de negocio, e de familia para nos defenderem dos 

gatunos” porque estes “roubam-nos de dia, é noite pela madrugada, na ruas, nas casas, em todas as partes”.103 Era à 

tarde quando um gatuno arrebatou “uma bolsa de prata das mãos de uma senhora que passava (...) pela rua”.104 

Durante o nosso período (1889-1920) era de costume os empregados das padarias que faziam entregas de pão pelas 

freguesias, de manhã bem cedo, colocarem nas portas dos fregueses um saco com a mercadoria: “agora se desenvolve 

uma quadrilha de gatunos de pão que percorre, pela manhã, varias ruas, fazendo a colheita”.105 O relógio marcava mais 

ou menos onze horas da manhã quando “os gatunos, que andam activos, penetraram (...) na residencia do dr. Lemos 

Britto, nosso confrade da imprensa e professor da Escola de Direito, fazendo bella colheita em objectos”.106 Um verso 

publicado no jornal Correio do Brasil, em maio de 1905, é muito interessante. 
Nunca vi um somno tão duro 
Como têm nossos soldados, 
Seja no claro ou no escuro, 
Dormem elles descançados. 
 Os gatunos com estudo, 
Vão sem somno e sem receio 
Fazendo “mão baixa” em tudo.107 

“Seja no claro ou no escuro”. O que estou tentando problematizar aqui é que, se é verdade que a falta de luz e 

policiamento eram elementos que talvez encorajassem ainda mais os gatunos, ou apenas eles utilizam deste fator para 

se colocarem em ação, não era diferente durante a luz do dia. Aliás, não quer dizer que todas as gatunagens tinham 

êxito na matina. Pois foi numa madrugada de 1891 que José Ferreira Lima foi preso porque “furtara uma gallinha que 

ainda estava em seu poder (...) do quintal da caza do capitão tenente Freire de Carvalho” – enquanto seus 

companheiros fugiam.108.  

                                                        
101 Cidade do Salvador, 10/01/1898.  
102 A Manhã, 21/01/1920 
103 A Manhã, 27/08/1920. 
104 Ibidem. 
105 A Notícia, 03/121914. 
106 A Notícia, 25/11/1915.   
107 Correio do Brasil, 09/05/1905. 
108 Pequeno Jornal, 13/08/1891. 



 

106  

Outro ponto importante é que aqui em Salvador parece não ter havido uma proposta concreta para combater a 

gatunagem senão por meio da repressão policial. Quer dizer, se tratando dos menores havia ideias, projetos e um 

discurso que era necessário a criação de escolas e oficinas para livrá-los dos vícios e furtos, mas para o adulto não 

encontrei algo do tipo. Somente a prisão. Assim, poderia se regenerar através do trabalho na penitenciária ou cadeia. 

Em uma série de artigos publicados jornal A Notícia, que mais tarde, em 1924, farão parte da sua trilogia Os Systemas 

Penitenciarios do Brasil, Lemos Britto grande defensor de uma reforma no sistema carcerário e no Código Penal que 

melhorasse a situação dos menores, dizia que estes, de acordo com a psicologia, “não têm, mesmo quando normaes, 

um funcionamento perfeito das valvulas destinadas a manter o equilíbrio das paixões e impulsos naturaes”, e 

perguntava: “applicar a estes [menores] as mesmas penas que visam os homens feitos não será um absurdo?”,109 

refletindo, sempre a partir de uma ideia de civilização e progresso, alegava que o menor era um “ser” em formação, 

que precisava de amparo.110 Britto desassociava radicalmente a mentalidade – que resultará nas ações – infantil da 

adulta. O parlamentar dizia que a sociedade poderia ver o adulto como um delinquente, pois ele já tinha o 

conhecimento das leis, as faculdades intelectuais desenvolvidas, experiência da vida, maior facilidade de domínio 

sobre as paixões, exceto em alguns casos de doenças que afetavam os cérebros, e os menores não tinham esses 

elementos humanos a seu favor.111 Nancy de Assis nos traz até algo interessante. Além de apontar a preocupação das 

classes mais privilegiadas com os furtos e roubos e suas cobranças aos poderes públicos para maior segurança de suas 

vidas e preservação de suas propriedades, ela nos mostra que era reconhecido, inclusive pelo Secretário de Polícia e 

Segurança Pública, que havia sujeitos que estavam dispostos a trabalhar, mas não tinham um trabalho e também era 

admitido que “o desemprego e a miséria conduziam ao crime muitos homens cuja índole não era exatamente má”.112  

A imprensa era um dos maiores meios de se exigir a força policial para combater a gatunagem. Seja através de 

seus próprios articulistas ou de outros sujeitos (como políticos, intelectuais, advogados, etc.) que aproveitavam a 

oportunidade. E para se ter uma ideia de como o pensamento de alguns estava voltado a tão somente um meio de lutar 

contra a gatunagem, que o Cidade do Salvador, em 1898, ao escrever que mesmo a polícia reforçando a ronda em 

algumas regiões, as tentativas de furtos e roubos só faziam aumentar, concluiu incutindo: “a policia que redobre a 

vigilancia”.113 É como se fosse impossível se pensar uma outra forma de conter as ações dos gatunos. Era sabido que 

mesmo que a polícia estivesse agindo a todo vapor em suas diligências, “os gatunos, todavia não desanimam nas suas 

                                                        
109 A Notícia, 03/03/1915 
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Nancy, Questões De Vida E Morte Na Bahia Republicana: Valores e comportamentos sociais das camadas subalternas soteropolitanas 
(1890-1930), 1996, p. 64. 
113 Cidade do Salvador, 10/01/1898.     
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tentativas”.114 O “antes prevenir do que combater” alertado pelo Correio do Brasil, em 1904,115 era para se prender os 

gatunos antes que furtassem; não se tratava de, por exemplo, dar emprego e transformar um suposto gatuno em 

trabalhador – olha que o trabalho era visto como uma grande ferramenta civilizadora da época –,116 como era pensado 

em relação aos menores. Esmagadoramente, para o vadio, vagabundo ou gatuno ter alguma chance de se tornar um 

trabalhador, um ser civilizado, só primeiro passando pelas oficinas de trabalho das cadeias e penitenciárias.  

III 
Até onde eram os gatunos um problema social? Na verdade, não estariam mais para vítimas desses problemas? 

Nos próprios discursos encontrados e selecionados, observo a associação da falta de escola e, é claro, da falta de 

trabalho a um instrumento que empurraria o jovem para o vício, vadiagem e para criminalidade, doravante. O fato de 

ter havido crianças que viviam “roubando tudo que lhes está ao alcance das mãos”, e que cresciam “analphabetas e 

estupidas, porem muito habeis no crime e na podridão dos vicios” era “culpa do governo que cooperou para esse 

resultado” – escreve um articulista do A Manhã, em 1920, demonstrando grande insatisfação – “pois foi elle quem o 

quiz, uma vez não criando uma escola, uma colonia especial, onde internasse todos os menores delinquentes e 

vagabundos”.117 O chefe de polícia Antônio Barbosa de Souza ao relatar, em 1895, sobre “a malta de menores vadios e 

peraltas (...) que entrega-se á pratica de todos os vicios, atira pedra, incommoda os transeuntes e promove desordens de 

todas as especies”, sabia que era “indispensavel a instituição de uma colonia agricola onde não só aprendam elles a 

trabalhar, como recebam uma educação regular”.118 Só assim deixaria de ser um criminoso, e se tornaria um cidadão 

de família, necessário à pátria. Mas ainda: os bandos “de menores famintos e maltrapilhos” mencionados por Cosme 

de Farias são os mesmo que “desamparados (...) estão em demanda no lodaçal do crime, palmilhando a estrada do 

vicio”, e ainda são esses que “precisam ter um abraço protector que os ampare, enquanto é cedo, apontando-lhes o 

caminho da honra e do dever”.119 Em uma reflexão, em 1915, um articulista do A Noticia diz: 

Pobres meninos vagabundos que, á falta de officionas e escolas onde aproveitem o tempo, vivem 
entregues a toda sorte de vicios. Não ha praça, não ha rua, por menor que seja, onde se não notem grupos 
de menores vagabundos, o dia inteiro á solta, porque não têm trabalho nem protecção. No mais triste 
convivio, nos meios onde proliferam os vicios, vão crescendo esses infelizes para a vida de amanhã, sem, 
ao menos, a instrucção rudimentar do A B C, ou sem conhecer o manejo de um instrumento qualquer que 

                                                        
114 A Manhã, 06/01/1921.   
115 Correio do Brasil, 26/06/1904.  
116 Chalhoub, Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque, p. 71. 
117 A Manhã, 09/06/1920. 
118 Relatórios dos Presidentes dos Estados Brasileiros (BA) -1892 a 1930 – Mensagem e Relatório A Assembleia Geral Legislativa, Relatório 
da Secretaria de Polícia, 07/04/1895, p. 5. Biblioteca Nacional Digital, disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720887x&pasta=ano%20189, acesso em 16/06/2019. 
119 Gazeta de Notícias, 06/11/1912.  
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lhes ensine o trabalho laborioso das tendas e officionas. (...) São vagabundos que se vão cremado para os 
vícios e para os crimes.120 

Será que o problema estava apenas na falta de iluminação pública, na estrutura mal-acabada e troncha da 

polícia, na quantidade de homens, ou no fato de que os praças do corpo fossem da mesma raça e classe da população 

que eles deveriam controlar e reprimir, isto é, pobres e negros? A problemática da desordem no pós-abolição está 

sobretudo no fato de a lei ter sido covarde e cruel para com os contemplados e seus descendentes. Os negros e negras – 

eu estou citando Florestan Fernandes – foram largados à sua própria sorte ou azar, livres e abandonados para, 

sozinhos, sem a real ajuda do Estado e sem nenhum tipo de reparação, reinventarem-se, “reeducar e se transformar 

para corresponder aos novos padrões e ideais de ser humano, criado pelo advento do trabalho livre, do regime 

republicano e do capitalismo”.121 Em poucas palavras, ainda que a polícia fosse melhor estruturada e que houvesse 

uma melhor iluminação pública, talvez o alvoroço feito pelos libertos e gerações posteriores à margem da sociedade 

seria semelhante. 

Observemos: analisando o Livro de Registros das Prisões dos meses de abril e junho de 1889, Walter Fraga 

observou que dos mais de 1.100 presos registrados, 103 indivíduos foram identificados como “libertos”. 

Meticulosamente, examinando nomes e sobrenomes, porém, ele reflete que o número de libertos presos provavelmente 

era muito maior. E passa a citar alguns casos de furtos cometidos por libertos e libertas; “as ocorrências registradas nos 

livros revelam muito do que pesava na sobrevivência dos libertos” – escreve o historiador supracitado – “os furtos 

comprovam isso. Muitos desses crimes estavam relacionados às dificuldades de sobrevivência”.122  

Não por acaso, um tipo de gatunagem que mais encontrei, juntamente com as invasões de propriedade, foi o 

furto de produtos de necessidades básicas: cereais, frutas, pães, biscoitos, carne etc. Muitos gatunos furtavam para 

matar a fome. Foi a fome quem fez Sizino Baptista, em janeiro de 1914, roubar um pedaço de carne seca em 

um armazém na Baixa dos Sapateiros e acabar preso após lançar uma pedra no funcionário que flagrou a ação.123 Ela 

fez jus ao título de uma matéria “Que fome! Pão p´ra burro”, quando um faminto rapaz, numa manhã de 1913, fora 

preso por furtar pães e outros produtos no balcão de uma padaria.124 “O gatuno José Manoel da Silva è dos que quando 

tem fome, não se aperta na maneira de agir”: foi preso porque “furtou uma manta de carne” em um armazém na 

Barroquinha.125 “Miguel Angelo dos Santos é destes gatunos de fino paladar e quando nao tem dinheiro para comprar 

vai surrupiando gerenos alimenticios” – desta vez, em fevereiro de 1915, acabou preso por furtar três latas de 
                                                        
120 A Notícia, 07/10/1915.  
121 Fernandes, A Integração dos Negros Na Sociedade de Classes, 2008, p. 35. 
122 FILHO FRAGA, O Cotidiano Movediço Do Pós-Abolição: Ex-Escravizados Na Cidade De Salvador, 1889-1890, 2014, p. 100.  
123 Gazeta de Notícias, 09/01/1914.  
124 Gazeta de Notícias, 04/09/1913. 
125 A Notícia, 03/121914. 
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manteiga.126 “O celebre gatuno Jacintho Dias do Nascimento”, que “já tem sido preso 68 vezes por crimes de furtos e 

roubos e cumprindo diversas sentenças” que “conta hoje com 35 annos de edade e quando praticou seu primeiro furto 

tinha 13 annos”, alegava na delegacia ter fome.127 O jornal Gazeta de Notícias anunciou que era “acostumado a passar 

bem sem dispensar dinheiro” o rapaz que roubou uma lata de biscoito num armazém no Forte de São Pedro.128 

Equívoco. O próprio título diz “Um trabalho para satisfazer o estômago”. Equívoco, porque no Brasil durante a 

Primeira República, a pobreza assolava e, como apontou Alisson Eugênio, “a população pobre imersa naquela 

estrutura econômica vivia no limite da subsistência e não raro gemia sob o peso da miséria”.129 Eram muito os presos 

por furtar alimentos e produtos de necessidade básica. “Desde menino que roubo e estreei numa venda furtando 

bolachas por não encontrar dinheiro”, contou um jovem negro, ex-aprendiz de marinheiro, preso.130  

A fome é o ponto de convergência dos motivos das ações da maioria dos indivíduos que agiam fora da lei: seja 

os gatunos ou ladrões, no Brasil, ou os que fazem parte do Banditismo Social, em várias regiões do mundo (que 

também inclui os cangaceiros do sertão brasileiro), estudado por Eric Hobsbawm, em Bandidos. Não é que todos os 

grupos e indivíduos fora da lei estavam ali somente por causa da fome. Cada um guardava seus diversos motivos, e a 

fome, a pobreza, as situações socioeconômicas, certamente, estavam na maioria das listas, senão em todas. “O 

banditismo tendia a tornar-se epidêmico em épocas de pauperismo ou de crise econômica”, escreveu o historiador 

inglês, apontando que “os Aheriya de Uttar Pradesha (Índia), sempre uma tribo de caçadores, criadores de aves e 

ladrões, não se transformaram em assaltantes de estradas senão por ocasião da grande fome de 1833”.131 De brinde, 

Hobsbawm ainda nos ensina um antigo proverbio chinês: “É melhor infringir a lei que morrer de fome”.132  

 

Considerações Finais: 

Atualmente os historiadores vivem, com razão, combatendo os dizeres populares que afirmam que “mais uma 

vez a História se repete”. Acredito que a maioria das pessoas, mesmo fora da academia, não leva essa frase demasiado 

à letra. Mas talvez sente como se já tivesse vivenciado ou ouvido falar sobre aquele momento ou acontecimento, por 

exemplo. Quando eu paro para comentar sobre minha pesquisa a familiares ou amigos, muitos quando acabam de 

                                                        
126 A Notícia, 03/02/1915. 
127 Gazeta de Notícias, 08//111912. 
128 Ibidem. 
129 EUGÊNIO, Alisson. Pobreza e problemas sociais no interior do Brasil da Primeira República: Minas Gerais, Revista de História 
Regional, v .22(1), 34- 52, 2017, p. 38. 
130 Hemeroteca Digital: jornal A Notícia, 14/10/1914.  
131 HOBSBAWM, Eric. Bandidos, São Paulo: Paz e Terra, 2010, p. 26-27. 
132 Idem, p. 15. 
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ouvir, começam a citar casos que experimentaram ou presenciaram horas, dias ou poucos anos atrás. É compreensível. 

Por exemplo, se eu contar o caso dos menores vendedores de balas e jornais, que o Gazeta de Notícias estava exigindo 

ação policial para que os prendesse, uma pessoa que está no metrô de Salvador lendo e ouvindo o anúncio da direção 

alertando que não se deve comprar alimentos na mão de ambulantes, inclusive crianças, pois aquele produto pode ser 

fruto de contrabando ou algum outro crime, o/a camarada vai provavelmente fazer uma associação com os dois 

eventos. Isso para não falar de um sujeito que presencia ou é vítima de uma violência policial. “O que vemos hoje no 

país é uma recriação, uma reconstrução do racismo estrutural. Nós não somos só vítimas do passado. O que nós temos 

feito nesses 130 anos é não apenas dar continuidade, mas radicalizar o racismo estrutural”, apontou a historiadora Lilia 

Schwarcz, em entrevista à BBC Brasil, em maio de 2018, “estamos matando uma geração de negros e negras no 

Brasil. Sabemos que os negros têm menos acesso à educação. Têm menos acesso a saúde. Têm menos acesso a 

transporte. Morrem antes”.133 
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Resumo: Este trabalho fundamenta-se na análise de 360 alforrias condicionais levantadas na capital da província da 

Bahia, para o período de 1870 a 1872. Discute-se a recepção e as opiniões divergentes sobre a lei de n. 2.040, de 28 de 

setembro de 1871.  Busca-se compreender a frequência das manumissões com cláusulas após a legislação do ventre 

livre em 1871, comparando com números apresentados por outras regiões. 

A legislação emancipacionista de 1871 – Repercussões, debates e atores sociais 

  As décadas de 1860 e 1870 revelaram-se com marcos e eventos históricos que alteraram de maneira 

significativa as relações do escravismo a nível internacional e nacional. O advento da proibição definitiva do tráfico 

atlântico ocasionado pela lei Eusébio de Queiróz promulgada em 04 de setembro de 1850, agravou um traço de crise 

financeira para a economia baiana, diante o florescimento do tráfico interprovincial dos cativos do norte para o sul do 
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império. Enquanto o boom do café nas regiões de alto cultivo agrícola demandava mão de obra a partir dos anos 50, as 

lavouras de cana de açúcar dependiam também de trabalhadores. A mobilidade do tráfico interprovincial gerou 

aumentos no preço dos escravos, elemento preocupante para os proprietários baianos, durante o biênio 1860-1861 

saíram da província da Bahia em média 3.657 escravos, de acordo com o pesquisador Robert Slenes. 134 

 A demanda do elemento servil dada às situações criadas pelo fim do tráfico atlântico, aliadas a duas guerras 

externas, a saber: a guerra do Paraguai (1865 -1870) e a guerra civil americana (1861-1865), trariam impactos na 

demografia da população escrava baiana, a experiência da abolição em parte da América, trouxe preocupações para a 

elite imperial e o receio de uma motivação emancipatória à brasileira. A primeira, fez com que o império realizasse o 

recrutamento forçado de diferentes grupos sociais para a participação na batalha, ocasião que levou escravos a 

participarem do conflito sangrento, a esse recrutamento Marcelo Santos Rodrigues denominou de “in-volutários da 

pátria”. (2001, p. 70) 

 João José Reis ao narrar a revolta do malês em 1835 na Bahia, aponta-nos para as repercussões nacionais e 

internacionais oriundas deste episódio. Afirma que, as legislações brasileiras a respeito da escravidão assemelhavam-

se em grande parte as leis graduais dos Estados Unidos. Possivelmente, o medo de uma revolta escrava no norte do 

império fez parte do imaginário social das elites baianas e dos políticos baianos, medo semelhante ao haitianismo 

descrito também pelo pesquisador citado, mas agravados neste contexto pela guerra civil americana, pela crise da mão 

de obra escrava do tráfico interprovincial, mas também pela guerra do Paraguai.135 Após toda convulsão das guerras, a 

Lei de nº 2040, mais conhecida pela sociedade brasileira como Lei do ventre Livre ou Lei do Rio Branco, é 

promulgada em 28 de setembro de 1871 após longos debates no parlamento.   

 A promulgação da lei supracitada causou posicionamentos de diversos grupos, a exemplo do literato Machado 

de Assis, que em razão da comemoração do aniversário da lei enviou uma carta ao Visconde do Rio Branco nas 

palavras do escritor: “a lembrança é gloriosa, peço a vossa prática”.136 A celebração veio seis anos depois e solicita a 

eficácia da legislação, a intervenção vinda do poeta sinaliza um possível questionamento sobre a questão servil no 

Brasil. Vejamos a historiografia, autoras como Emilia Viotti da Costa (1998, p. 456) e Kátia Mattoso discutiram as 
                                                        
134Slenes, Robert. The demography and economics of brazilian slavery, 1850-1888, p. 603.  

 
135REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil – A História do Levante dos Malês em 1835. São Paulo : Cia das Letras, 2003. Nesta obra o 
pesquisador evidencia as transformações sociais após a revolta dos malês em consonância com a idéia do haitianismo, noção de medo 
apresentado pelas autoridades e elites posterior a revolução do Haiti que aboliu a escravidão. 
136Ver seção de manuscrito da biblioteca nacional ou pela base digital hemeroteca através do link: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_manuscritos/mss_I32_36_025.pdf 
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ambigüidades presentes na legislação em relação ao acabamento imediato da escravidão. Segundo Kátia Mattoso “A 

lei do ventre livre é o triunfo das mentalidades antiquadas e perversas” (1988, p. 55). Com efeito, a legislação não 

findou o regime escravista como desejou a campanha abolicionista, mas adiou a abolição. 

 Em trabalho mais recente, e com outras motivações o historiador Walter Fraga afirmou que a legislação do 

ventre livre foi a de maior impacto nas relações escravistas, além de libertar os ‘‘ingênus” nascidos após sua 

promulgação, instituiu o fundo de emancipação e entre outros dispositivos. (FRAGA, p.45, 2014) Ao dialogarmos com 

a legislação estabelecida em 1871, considera-se pertinentes três questões: O Art. 1 estabelece que os nascidos após esta 

lei são juridicamente livre, no entanto o senhor até a idade de oito anos deve prestar devida educação e após essa idade 

pode optar pela indenização ou pela prestação de serviços até vinte um anos de idade completo; O Art. 4, aponta para a 

possibilidade de acumulação do pecúlio, que pode ser proveniente de trabalho, doações ou herança. Ainda nesse artigo 

temos dois parágrafos que requerem nossa atenção. O primeiro diz respeito à negociação pelo tempo de serviço que 

aqueles podem questionar período superior a sete anos. O segundo se relaciona com a impossibilidade da revogação de 

alforrias por ingratidão. 

Nesse sentido, observa-se que tal legislação causou um verdadeiro debate social após sua publicação, e as 

reflexões giravam em torno de questões como: o trabalho servil; Emancipação gradual; Propriedade senhorial e 

interpretações sobre a lei. A imprensa baiana demonstrou como foi à recepção desta lei para os diversos agentes 

sociais da época. Na sexta-feira do dia 10 de novembro de 1871, o jornal da Bahia publicou a seguinte nota: O Sr. L. 

Santos obsequiou-nos com um exemplar do folheto que publicou intitulado – Emancipação – Ligeiras e decisivas 

considerações sobre o total acabamento da escravidão com o menor prejuízo das propriedades, acompanhada da lei 

nº 2,040 de 28 de setembro.137 

Tais publicações na imprensa baiana denotam as primeiras impressões sobre a referida lei. Para alguns esta, 

seria uma forma gradual de acabar com cativeiro, com menos prejuízos ao direito de propriedade. O movimento 

abolicionista considerou a legislação como transitória, e não como emancipatória, pois embora celebrasse a 

                                                        
137Biblioteca Nacional Digital – Hemeroteca digital disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acessado em: 
01/07/2019: - Jornal da Bahia 1855-1877 
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promulgação esta não passava de “nuvens de palavras bonitas’’ dizia uma passagem na publicação quinzenal da 

sociedade libertadora. 138 

A respeito da sociedade libertadora, vale-nos destacar algumas notas: A legislação do ventre livre, dentre os 

seus dispositivos jurídicos, institui também, a regulamentação das associações de cunho abolicionistas. Em nossa 

amostragem com cartas de liberdades, encontramos registros de compra de alforria pelas sociedades emancipacionista, 

foram elas: Sociedade Libertadora Sete de Setembro e Abolicionista Comercial, sendo a primeira a grande mentora do 

jornal O Abolicionista, já referenciado aqui, voltemos a nossa questão da compra de alforrias; na década de 1870 

identificamos os primeiros registros da Libertadora Sete de Setembro, optando principalmente pela compra de 

mulheres e crianças, padrão que se mantêm nos anos seguintes. 139 

Com efeito, a divulgação da Lei do Ventre livre gerou diferentes opiniões e interpretações sobre a emancipação 

da escravidão. Neste artigo abordaremos a frequência das alforrias, mais especificamente aquelas com condições na 

capital da província da Bahia. Tendo como fator de possíveis transformações a publicação da Lei do Ventre Livre. 

Objetiva-se compreender quais foram os impactos causados na prática das alforrias entre os debates nacionais e 

regionais e após a divulgação da legislação. Tendo em vista a desmontagem do escravismo pelas vias legais, a 

emergência do abolicionismo social e as ações cotidianas dos escravizados, quais foram às novas estratégias criadas 

para a manutenção do poder senhorial? Quais foram às novas relações estabelecidas a respeito do trabalho servil e das 

relações sociais? Essas são as questões centrais que pretendemos refletir.  

Alforrias cartoriais: alguns apontamentos históricos  

 Na primavera da década de 1870, compareceu ao cartório do tabelião João Antunes Rodrigues da Costa, a 

senhora Leonor de Araújo Goés. A fim de registrar a carta de liberdade do escravo Victalino Creolo, filho da liberta 

Camilla africana sua ex-escrava. Victalino recebera sua carta de liberdade em 14 de junho de 1868 no engenho Natiba 

e só fora registrada um ano depois, com a referida condição: “Será obrigado como meu escravo que é, e ficará sendo 

                                                        
138Biblioteca Nacional Digital – Hemeroteca digital disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acessado em: 
01/07/2019 - Jornal O abolicionista 1871-1872 

 
139A respeito das sociedades emancipatórias na Bahia, consultar: SILVA, Ricardo Tadeu Caires. Sociedade Libertadora Baiana e a campanha 
abolicionista na Bahia (1883-1888). 2015.  
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durante a minha vida, acompanhar-me e servir-me até minha morte, depois da qual lhe concedo a liberdade de que 

poderá gozar de ventre livre”. 140 

 A narrativa apresentada acima demonstra como ex-escravos que conquistaram a alforria, vivenciaram na 

prática a conflitante experiência da liberdade imperfeita como assinalou o jurista Perdigão Malheiro (1866).  Em 

abordagem clássica a respeito dos documentos sobre o período escravista no Brasil, Kátia Mattoso analisou em caráter 

de amostragem 6.593 alforrias que correspondem à metade do século XVIII e inicio do XIX. As alforrias, assim como 

os testamentos e inventários post-mortem, compõem a documentação vista pela presente historiadora como possíveis 

para a compreensão de aspectos relativos à questão social e econômica da escravidão. 141 

 Seguindo ainda as formulações teóricas de Mattoso, a autora indica: Duas foram às modalidades mais comuns 

na concessão da alforria. A alforria podia ser concedida a título gratuito ou a título oneroso. (1972, p. 28), 

subdividiam-se em incondicionais e condicionais. Peter Eisenberg ao analisar as cartas de alforrias de Campinas (SP) 

distancia-se da perspectiva de alforriado “padrão” de Gorender, identifica a partir do confronto dos resultados dados 

divergentes acerca das generalizações do padrão de alforrias no Brasil. Sobre a questão das alforrias onerosas, o 

presente autor colabora que a alforria condicional insere-se dentro desta variante. 142 

 Até aqui discutimos elementos gerais das tipologias de alforrias registradas em cartório. As cartas analisadas 

por Kátia Mattoso para o período de 1779-1850 demonstraram alguns resultados, ao examinar uma amostragem de 

4.011 cartas de liberdades gratuitas, 921 apresentaram cláusulas restritivas o que representou 22,96 % daquelas 

onerosas condicionais. Para além dos dados numéricos, fora encontrado para o biênio de 1815-1816 a recorrente 

imposição: “forro após o falecimento de seu senhor”, em 86 cartas de liberdade. 143 

 Embora a presente autora compreenda a concessão da alforria como um leque de múltiplos motivos e apresente 

as condições mais encontradas na sua amostra, não se ateve de maneira especial a discuti-las em torno dos seus 

problemas e sentidos. Em argumento assertivo Maria Inês Cortêz afirma que as restrições revelavam possivelmente um 

dos mecanismos de controle senhorial, enquadrando-os em: uma categoria especial de escravos que se situavam entre a 

                                                        
140Série Livros de Notas do tabelionato. N407 - 1870 
141MATTOSO, Kátia Queiroz. A propósito de cartas de alforria, Bahia 1779-1850. Anais de Historia, n. 4 (1972), pp. 23-52. 
142Einsenberg, Peter. “Ficando livre: as alforrias em campinas no século XIX”. In: Homens esquecidos. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 
1989, pp. 225-321 
143MATTOSO, Kátia Queiroz. A propósito de cartas de alforria, Bahia 1779-1850. Anais de Historia, n. 4 (1972). 
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escravidão e a condição livre.144 (1988, p. 66) No que tange a situação jurídica dos libertos sob condição, utilizamos a 

expressão de “statu liber” do jurista já mencionado. Eduardo Spille Pena ao investigar os advogados e juristas do IAB 

– Instituto dos advogados brasileiros aponta que muitas libertas condicionais buscaram a justiça para se tornarem 

efetivamente livres, todavia a justiça imperial mostrou-se dúbia perante a situação das libertas e dos seus filhos. (2001, 

p. 85) 

“Liberdade, Porém”: a alforria condicional à baila 

 Sabe-se que as composições textuais das alforrias seguiam padrões e formatos que foram modificando-se ao 

longo dos séculos que decorria a escravidão no mundo atlântico. A alforria condicional expressava algum tipo de 

restrição para os forros e forras viverem suas liberdades como de “ventre livre”. O paradigma da “dádiva” como ato 

benevolente das relações escravistas entre senhores e escravos, veem sendo revisitada na historiografia 

contemporânea. Na década de 1980, Eduardo Silva e João José Reis sobre a dicotomia das relações escravistas, 

assinalam: “Nem zumbi, nem pai João”, o escravo para estes pesquisadores teciam em seu cotidiano formas de 

negociação. 

Um outro campo de reflexão pode ser encontrado, ainda em certos padrões de relacionamento, de 
negociação, que aparecem desde os primeiros tempos e que não podem ser explicados apenas pela via 
do paternalismo, mas que são, em boa medida, forçados pelos próprios escravos. (REIS e SILVA, 1989, 
p. 13) 

 

 Em caminho parecido de interpretação sobre a conquista das alforrias em Minas Gerais, Eduardo França Paiva 

compreende que os escravizados teciam relações diárias a favor da manumissão.  

Contudo, as alforrias simultaneamente incentivavam, entre os escravos, o desenvolvimento de 
estratégias que proporcionassem obtê-las. Por isso, não podem ser vistas apenas como concessões, mas, 
também como conquistas de uma massa anônima de agentes históricos. (PAIVA, 1995, p.101)  

 

A alforria revelava um dos primeiros passos para viver em liberdade, todavia sela ela incondicional ou 

condicional estavam sujeitas a riscos diante o regime escravista. Até que ponto os libertos durante os três séculos de 

escravidão vivenciaram suas liberdades sem medo e controle? 

                                                        
144Ver: Maria Inês Cortes Oliveira, O liberto: seu mundo e os outros, Salvador 1790-1890, São Paulo/Brasília, 
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 “Se eu não puder viver como homem branco, então eu não sou livre”.145 Foi com base nessa denúncia acerca 

dos limites da liberdade de um ex-escravo que Eric Foner refletiu os significados da liberdade após a guerra Civil nos 

Estados Unidos, em caminho parecido, Sidney Chalhoub denominou que os egressos da escravidão no Brasil incidiram 

com a ‘’precariedade estrutural da liberdade’’. (2010, p.34). Este conceito torna-se categoria-chave para a nossa 

reflexão, na medida em que após 1870 nas últimas décadas da escravidão as críticas contra escravidão cresciam a larga 

escala, pari passu os sujeitos vivenciaram formas de liberdades que os colocavam em plena vulnerabilidade. A reflexão 

teórica, fora necessária para posicionar a alforria condicional nesse arranjo, mas que também revelavam outras 

nuances. 

 Essa discussão fundamenta-se com a amostragem de 360 alforrias, lavradas na série Livros de Notas entre o 

período de 1870 a 1872. Para tal análise, selecionam-se três livros que compõem a vasta quantidade para cada ano, a 

expressiva quantidade, levou-nos a utilização do método de sondagem. Sobre a freqüência das alforrias com cláusulas 

para capital da província, em relação à amostragem geral, conforme a tabela 1 aponta, elas representaram 15,7%, 

sendo dessa maneira 55 alforrias com algum serviço a ser desempenhado. 

Até o presente momento e com a relativa amostragem as alforrias condicionais registradas em cartório tiveram 

números inferiores às incondicionais. Jonis Freire a partir do intercruzamento de alforrias, testamentos e inventários 

post-mortem para região de Juiz de Fora em Minas Gerais, identificou na pesquisa de Henrique Duarte da Costa um 

aumento significativo das alforrias onerosas, gratuitas condicionais, nas últimas décadas do escravismo. Com trabalho 

similar, Maria de Fátima Novaes Pires, analisou para o Sertão da Bahia, nas antigas vilas de Caetité e Rio de contas a 

porcentagem de 39% das alforrias condicionais que corresponde ao nosso período, duas regiões que apresentam 

características semelhantes em torno da mineração, o que distingue nesse sentido da escravidão urbana, mas também 

pelo caráter amplo do cruzamento de fontes, como bem apontou Peter Eisenberg. 146  

Tabela 1 

 

                        

                                                        
145FONER, Eric. O significado da liberdade. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.8, n.16, p.10, mar/ago 1988. 
146Ver: FREIRE, Jonis. Alforrias e tamanho das posses: possibilidades de liberdade em pequenas, médias e grandes propriedades 
do sudeste escravista (século XIX). Varia História (UFMG. Impresso) , v. 27, p. 211-232, 2011.;  PIRES, Maria de Fátima 
Novaes. Cartas de alforria: "para não ter o desgosto de ficar em cativeiro". Rev. Bras. Hist. [online]. 2006, vol.26, n.52, pp.141-
174 
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            FONTE: APEB. Seção Judiciário. Série Livros de Notas. 

Evidenciada a freqüência inferior das alforrias condicionais nessa amostragem, valemo-nos agora das variantes 

gênero e idade, a partir de uma análise anual, em comparação com outras localidades. No quadro geral as mulheres 

apresentaram a maior expressividade em todos os anos estudados, a porcentagem de 71% para a província de Salvador. 

As mulheres também mantiveram o domínio das alforrias condicionais não pagas em Rio de Contas. De acordo com 

Kátia Lorena Almeida, as alforrias femininas representavam 53,5%, contra 46,5% das alforrias masculinas, a autora 

desacredita que o valor do mercado seja fator determinante para a vantagem nas alforrias de mulheres, seu argumento 

é que a região favoreceu para o acúmulo do pecúlio por estas. 147 

 Em relação ainda a conquista das alforrias, Sharyse Piroupo do Amaral comparando os padrões e práticas de 

alforrias na região de Contiguiba em Sergipe, identificou que houve uma baixa nas alforrias condicionais após a 

legislação do ventre livre. Sobre a alforria e o gênero, a pesquisadora aponta que as mulheres se sobressaiam em 

relação aos homens, na amostra de 88 alforrias pagas, 20 expressam o pagamento por algum familiar, o argumento 

central é que os parentes ou companheiros afetivos priorizaram as alforrias para aquelas.148 Na capital da província 

Baiana as mulheres destacam-se de maneira significativa em relação a aquisição das alforrias para os anos estudados, 

indicio provável das relações de trabalho urbano, mas não somente.  

Os cenários anteriores a legislação do ventre livre tivera uma expressiva quantidade de alforrias condicionais 

de menores de 21 anos. Evidente, que não ultrapassam as femininas, mas a porcentagem de 15% requer a devida 

atenção. Diante de nossa amostra, a retórica senhorial a respeito das “crias”, denotam os primeiros passos de 

interpretação da lei, como sabemos o projeto fora discutido no parlamento  durante meses, e a redação final evidenciou 

parâmetros para além da liberação do ventre. A maioria das condições impostas para os ex-escravos menores se 

                                                        
147ALMEIDA, Kátia Lorena Novais. Alforrias em Rio de Contas - Bahia, Século XIX. 1. ed. Salvador: Edufba, 2012. 204p . 

 

 
148AMARAL, Sharyse Piroupo do. Um pé calçado, outro no chão - liberdade e escravidão em Sergipe (Cotinguiba, 1860-1900). Salvador: 
EDUFBA; Aracaju: Editora Diário Oficial, 2012. 354p. 
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relacionavam com o retorno ao cativeiro, “acompanhar e servir” foi uma expressão muito utilizada por proprietários de 

escravos.  

 A experiência contundente de alforriar condicionalmente os menores de 21 anos apresentou-se também para a 

região de Alagoinhas. A historiadora Aline Najara da Silva dedicou-se a compreender os significados das alforrias 

condicionais nesse território, na amostra de 16 alforrias condicionais, 09 foram adquiridas por crianças. A autora 

sinalizou para o caso de duas irmãs que em torno do controle da liberdade dessas crianças desenvolveram uma rede de 

proteção familiar e escravista. 149    

 Foi o caso semelhante da forra Elinia Creoula: 

Em 15 de julho de 1872, foi registrada em cartório no dia 09 de agosto de 1872, a manumissão de Elinia Creoula, 

escrava pertencente a Anna Maria de Sousa, esta impôs as referidas condições: Servir-me durante a minha vida e por 

minha morte prestará trez annos de serviços a meo sobrinho José Joaquim de Sousa, dará a quantia de duzentos mil 

reiz, o que feita gosará de sua liberdade para ser liberta. Resta-nos saber, se ela cumpriu-as ou não. 150 

 A condição de acompanhar e servir até a morte é muito recorrente dentre todas as cláusulas colocadas pelos ex-

senhores, todavia não fora a única e exclusiva. Vejamos algumas classificações: Servir até a idade de 21 anos; 

Acompanhar até a morte; Acompanhar e servir durante a vida; Liberdade após a morte; Acompanhar e servir outra 

pessoa; Servir durante período; Fazer enterro, prestar missas e cuidar de capelas e Pagar valor definitivo ou 

mensalmente. O possível glossário de condições é uma tentativa de expandir as noções de retorno direto a escravidão. 

Valendo-se dessa idéia, podemos pensar que a alforria condicional poderia significar acordos entre escravos e 

senhores, mas que de toda forma, expressava sentidos de precariedade da liberdade. 

Considerações Finais 

As experiências de liberdade vivenciadas por mulheres, crianças e homens na Bahia oitocentista perpassaram 

os domínios da precarização. Diante o reconhecimento da retórica senhorial e das possíveis classificações de 

condições, nota-se a freqüente ênfase a respeito do controle dos corpos e do trabalho, o que indica possivelmente a 

                                                        
149 GONÇALVES, ALINE NAJARA DA SILVA . DO ESCRAVO QUE NEGOCIA AO LIBERTO IMPERFEITO: Desdobramentos da 
política da escravidão na Vila de Santo Antônio de Alagoinhas (BA) na segunda metade do século XIX.  In: XXIX SIMPÓSIO NACIONAL 
DE HISTÓRIA - CONTRA OS PRECONCEITOS: HISTÓRIA E DEMOCRACIA,2017, BRASÍLIA, DF. Anais do XXIX Simpósio 
Nacional de História - contra os preconceitos: história e democracia, 2017. 
150Série Livros de Notas do tabelionato. N416 - 1872 
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mobilidade entre escravidão e liberdade, Carlos Mathias e Fernanda Fioravante compreendem a alforria condicional 

como um tênue limiar entre escravidão e liberdade, e para, além disso, demonstrava o quanto que os senhores e 

escravos abriam mão de suas intenções valorativas. (2015, p.2) As hipóteses preliminares indicam possíveis 

interpretações da lei, bem como a preferência em condicionar as alforrias para menores de 21 anos estaria relacionada 

à ideologia paternalista das relações escravistas, e com a manutenção dos laços de dependência, mas também 

colocavam a luz sinais de negociações do trabalho e da liberdade movidas pelos libertos sob condição.  
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Ementa: 

A infância e juventude são fases da vida humana construídas social e historicamente e, por isso, as representações destas fases 
estão sempre sendo redefinidas nas sociedades a partir de demarcadores de poder como classe gênero e raça. Em sociedades que 
mantém aspectos de uma mentalidade patriarcal as crianças, principalmente, são vistas como seres sem voz , por isso, “a história 
da criança fez-se à sombra daquela dos adultos” (PRIORE, 2000, p.7). É importante salientar, que o reconhecimento da infância 
enquanto uma fase específica da vida e, consequentemente, merecedora de atenção especial é algo historicamente datado. É o que 
chamamos de sentimento moderno de infância. De acordo com Ariés (1981), este sentimento surgiu na Europa nos fins do século 
XVII e tornou-se hegemônico no século XIX. A percepção da criança enquanto ser distinto do adulto foi formulada “em 
decorrência de uma nova posição ocupada pela própria criança e pela família nas sociedades industriais” (RODRIGUES, 2003, 
p.20). Esta nova sensibilidade é acompanhada do desenvolvimento da família nuclear em oposição ao sistema de linhagem, daí o 
sentimento de infância não ser dissociado do sentimento de família. Dessa forma, este Simpósio concentra inúmeras pesquisas 
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sobre as fases da vida humana, entre os séculos XVI E XX e a partir de alguns campos de estudo; como sexualidade, educação, 
escravidão, políticas públicas, família, religião, relações de gênero, trabalho infantil, etc 

Palavras-chave: Infância, Juventude, gênero, raça. 

 

Justificativa: 

Os estudos sobre a história da criança e da juventude no Brasil- que tiveram início a partir da década 1990- veem crescendo em 
vários campos de conhecimento, daí a necessidade de reunirmos estas pesquisas e promovermos a divulgação destes trabalhos, 
bem como das diversas realidades que as nossas crianças e jovens estão submetidos. 

 

Objetivo: 

Reunir estudos voltados para a compreensão das inúmeras experiências vivenciadas pelas crianças e jovens no Brasil, bem como 
as representações elaboradas sobre estas fases, em diferentes períodos históricos. 

1. EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE DO DISCURSO ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO DE 
ESTUDANTES 

 

Tatielle Gomes Rodrigues 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

tatielle_rodrigues@hotmail.com 
 

 

RESUMO: A presente pesquisa apresenta uma análise crítica dos discursos de estudantes do Ensino Médio, com 
idade entre 16 e 18 anos, com o objetivo de investigar as concepções das(os) estudantes sobre os Direitos Humanos. O 
estudo teórico e a análise desta pesquisa fundamentam-se nas teorias da Análise do Discurso e Análise Crítica do 
Discurso (ACD). Neste campo, faz-se necessário recorrer aos aportes teóricos de Resende e Ramalho (2006), partindo 
das concepções de discurso que as autoras apresentam segundo Norman Fairclough. A análise dos dados pauta-se nas 
concepções que as(os) estudantes apontam sobre os Direitos Humanos e como a formação escolar influencia nesses 
saberes, bem como o papel da escola diante da disseminação e aplicação dos Direitos Humanos previstos em 
Constituição. São objetivos desse estudo analisar os discursos sobre Direitos Humanos utilizados por estudantes do 
Ensino Médio Integrado ao Profissional no município de Seabra-Ba e refletir de que forma esses discursos são 
construídos, a partir da realidade em que essas(es) estudantes estão inseridas(os). Nesta perspectiva, a principal 
indagação desse estudo é investigar de que forma os conhecimentos sobre Direitos Humanos são conceptualizados, 
bem como identificar a origem desses conhecimentos adquiridos pelas(os) estudantes.  
 
Palavras-chave: Discurso; Direitos Humanos; Educação. 
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ABSTRACT: This research presents a critical analysis of the speeches of high school students, aged between 16 and 
18 years old, aiming to investigate the students' conceptions about Human Rights. The theoretical study and analysis of 
this research is based on the theories of Discourse Analysis and Critical Discourse Analysis (ACD). In this field, it is 
necessary to resort to the theoretical contributions of Resende and Ramalho (2006), starting from the conceptions of 
discourse presented by the authors according to Norman Fairclough. The data analysis is based on the conceptions that 
students point out about Human Rights and how schooling influences this knowledge, as well as the role of the school 
in the dissemination and application of Human Rights provided for in the Constitution. The objectives of this study are 
to analyze the discourses on Human Rights used by students of the Professional Integrated High School in the city of 
Seabra-Ba and to reflect on how these discourses are constructed, based on the reality in which these students are 
inserted. In this perspective, the main question of this study is to investigate how human rights knowledge is 
conceptualized, as well as to identify the origin of this knowledge acquired by students. 
 
Keywords: Speech; Human rights; Education. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa busca analisar as concepções sobre os Direitos Humanos, através de discursos de 

estudantes do ensino médio profissional na cidade de Seabra.  A busca nessa pesquisa surgiu através da curiosidade em 

descobrir quais concepções as(os) estudantes do ensino médio profissional carregam em seus discursos sobre os 

Direitos Humanos, bem como as possíveis violações desses direitos. 

A pesquisa foi realizada no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócios Letice Oliveira 

Maciel, localizado na cidade de Seabra-Ba. Trata-se de uma unidade escolar de ensino médio integrado ao 

profissional, que, além de preparar as(os) estudantes para a continuidade dos estudos acadêmicos também almejam a 

inserção dessas(es) estudantes no mercado de trabalho. Depois de realizado um apanhado geral sobre a unidade de 

ensino utilizada na pesquisa, foi analisado os discursos dos(as) estudantes desta instituição, na busca de apresentar a 

relação dos discursos com os Direitos Humanos, analisando as condições de produções, como foram construídos, o 

que perpassa tais discursos, através de um mapeamento que atravessa a realidade escolar da educação profissional, 

buscando entender a realidade social desse público. 

O trabalho foi desenvolvido em três partes, sendo a primeira embasada nos Direitos Humanos e sua trajetória 

histórica, que, através de muitas lutas dos movimentos sociais tem-se os Direitos Humanos como uma conquista. A 

segunda parte consiste nas concepções, conceitos e definições sobre análise do discurso e análise do discurso crítica, 

que utiliza-se do discurso para entender a realidade que permeia o sujeito. Por fim, a terceira parte da pesquisa 

remete-se a análise de dados obtidos através de questionários e entrevistas realizados com estudantes entre 16 a 18 
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anos de idade, que cursam o ensino médio integrado ao profissional, dos cursos de Técnico em Contabilidade e 

Técnico em Administração.  

A análise está pautada na relação entre Direitos Humanos e a análise do discurso crítica. Michel Foucault 

(1986) afirma que “as regras do modo de dizer condicionam todos os atos de falas sociais”, assim, importante 

ressaltar que a linguagem se manifesta em todas as relações humanas, é através dela que os discursos se constroem e 

são construídos, partindo das condições de produções em que os sujeitos estão inseridos. Desta forma, a análise de 

dados deste trabalho visa identificar como se dão as condições de produção dos discursos proferidos pelos(as) 

estudantes, partindo da condição de que “um discurso nunca começa nele mesmo. Já há sentidos que sustentam os 

sentidos que se constituem nele” (ORLANDI, 2007, p. 304). 

 

 

 

1. UM ESTUDO SOBRE DIREITOS HUMANOS  
 
Os Direitos Humanos foram concretizados em Declaração através de muitas lutas construídas historicamente 

pelos movimentos sociais, que buscavam a garantia dos direitos, a igualdade e a plena cidadania. A história da 

humanidade é marcada por inúmeros acontecimentos trágicos carregados de ideologias que caracterizaram os 

pensamentos, as ideias e convicções sociais e políticas de determinados grupos contra outros. A exemplo, podemos 

citar as barbáries humanas que ocorreram no século XX, como o holocausto, gerado por perseguição política, étnica e 

religiosa em Auschwitz, considerado uma das maiores atrocidades da história, que matou milhares de pessoas, como 

também a bomba que aniquilou Hiroshima e Nagasaki. 

A luta pelos Direitos Humanos também foi marcada por documentos oficiais e eventos que muito custou a 

colocá-los em prática, mas que, de certa forma, foram considerados avanços para a humanidade, como a Carta Magna 

de 1215, a Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789, e, por fim, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (doravante DUDH) em 1948, documento mundial criado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Mesmo com a DUDH foi preciso criar Pactos para que aqueles direitos expressos na Declaração fossem 

assegurados, no entanto só a partir de 1966 que os Pactos ficaram prontos, sendo eles elaborados para auxiliar a 

DUDH. 

A educação é um fator primordial na vida de qualquer indivíduo e sua conscientização ajuda a evitar que 

barbáries como a de Auschwitz aconteçam. No entanto, segundo Adorno (2000), é preciso trabalhar com a auto 

reflexão crítica também na primeira infância, uma vez que “todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam 
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crimes, forma-se na primeira infância”. Desta forma a educação tem por objetivo evitar que tais barbaridades 

aconteçam. Para Adorno (2000), “o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não se repita”, para 

isso, ele afirma que é necessário transformar a sociologia, refletindo sobre os jogos de forças localizados nas formas de 

políticas, uma vez que as ações dos indivíduos dependem do meio ideológico em que ele esteja inserido.  

É imprescindível destacar a importância dos movimentos sociais para ajudar no desenvolvimento de uma 

sociedade mais inclusa, ou como propõe Marshall, numa cidadania social, pois, foram através das lutas desses 

movimentos sociais com a população que diversos direitos às(aos) cidadãs(ãos) foram garantidos. Assim, é perceptível 

a importância da educação e da cultura nesse papel e, principalmente, no combate ao preconceito, é preciso conhecer e 

reconhecer o outro em sua diversidade. 

Em 10 de dezembro de 1948 a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para reconhecer a 

dignidade humana e caracterizar os direitos como sendo iguais a todo ser humano, sendo esses a partir de então 

garantidos e assegurados por lei, conforme o trecho do preambulo da DUDH (1948) “Considerando ser essencial que 

os Direitos Humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último 

recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão”. Conforme a DUDH, a indivisibilidade deve ser uma característica dos 

direitos fundamentais, uma vez que os direitos são indivisíveis, ou seja, não há restrições abrangendo apenas uma 

parte, deve ser considerado como um todo. 

O Artigo 1º da DUDH declara que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” Esse artigo 

mostra a igualdade de direitos entre os seres humanos, bem como a liberdade de cada um em suas escolhas, desde que 

não fira a dignidade do outro. No entanto, a sociedade ainda está impregnada pelo racismo, homofobia, e diversos 

preconceitos que restringem que as pessoas possam usufruir de seus direitos que são protegidos pela lei. 

Os avanços nas reformas sociais foram possíveis através de intensas mobilizações da classe operária, das 

mulheres e da sociedade, como o processo de redemocratização do Brasil após anos de ditadura, em que através de 

muitas lutas e movimentos populares constituídos por sindicatos, mulheres, negras(os), resultam na promulgação da 

Constituição Federal (CF) de 1988, sendo a que mais se aproxima da realidade diversa da população brasileira, e com 

participação popular na formação das normas. Assim, o novo modelo democrático passa a adotar ferramentas de 

enfrentamento dos problemas sociais, ao invés de somente garantir igualdade e liberdade, pois era preciso 

“compensar” as dívidas históricas do Estado, para garantir a diversidade sociocultural. 

As conquistas humanas por direitos foram dadas através das lutas sociais realizadas, principalmente, pelos 

grupos excluídos socialmente e economicamente, como é o caso dos movimentos feministas. Diante de tais 
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concepções, é preciso refletir sobre os momentos históricos em que foram produzidos os movimentos sociais no 

Brasil, suas transformações e direitos até então conquistados, visto que as condições sociais e realidades de cada época 

são refletidas até hoje na sociedade, que carrega em sua história grandes marcas da exclusão social e econômica. 

2. ALGUNS ASPECTOS DA ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA 

 
O discurso é uma representação da linguagem carregada de ideologias em que, como afirma Michael Foucault 

(1986), “as regras do modo de dizer condicionam todos os atos de falas sociais”, assim, todo discurso é uma prática 

social, caracterizado também como um grande campo político, permeado pelo poder.  

O discurso define o sujeito, moldando e posicionando de quem ele é e o que é capaz de fazer, pois o discurso 

não está sozinho na história, mas segue as relações já postas pelos saberes e pelas instituições já estabelecidas. 

Segundo Foucault (1970), “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar”. De acordo com as palavras de Orlandi: 
 
“Um discurso nunca começa nele mesmo, uma vez que já há sentidos que sustentam os sentidos que se 
constituem nele, desta forma quando lemos nos comprometemos com estes sentidos que já estão 
significando naqueles a que estamos tendo acesso.” (Orlandi, 2007, p. 304) 
 

Desta forma, os discursos são caracterizados pelas reproduções já realizadas anteriormente, carregados de 

sentidos que já se fizeram sentido também ao longo do tempo, sendo passado por gerações, instituições, culturas, 

dentre outros. Orlandi ainda aponta que a Análise do Discurso trabalha “refletindo sobre a maneira como a linguagem 

está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua” (2009, p. 16). 

Segundo Ramalho e Resende (2011, p. 13) “a perspectiva da linguagem como parte irredutível da vida social 

pressupõe relação interna e dialética entre linguagem e sociedade, pois questões sociais são também questões 

discursivas, e vice-versa”. Assim, podemos analisar os discursos na perspectiva das relações sociais, que associados à 

linguagem utilizam dos seus recursos para discutir e expor suas ideologias. Diante disso, é possível afirmar que a 

materialização da ideologia se dá a partir da linguagem, através de representações do real, que influenciada pelas 

relações sociais induzem interlocutores a acreditar naquela possibilidade, como se fosse a “única”, preservando as 

relações de poder hegemônico sobre a sociedade, através das forças simbólicas existentes em seus discursos, assim 

como no caso de violações dos Direitos Humanos.  

De acordo com Resende e Ramalho (2004, p. 185), a Análise do Discurso Crítica (ADC) “procura estabelecer 

um quadro analítico capaz de mapear a conexão entre relações de poder e recursos linguísticos selecionados por 

pessoas ou grupos sociais”, analisando assim o contexto em que o discurso é produzido. As autoras ainda afirmam que 

“os discursos variam segundo os domínios sociais em que são gerados, de acordo com as ordens de discurso a que se 
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filiam”, desta forma, podemos considerar que os discursos variam conforme a identidade construída do sujeito, 

dependendo do meio em que vive, de sua cultura, religião, costumes, nível de escolaridade, região geográfica, dentre 

outros.   

Resende e Ramalho (2004, p. 186) consideram que a ADC segue um modelo tridimensional proposto por 

Fairclough, em que “nesse modelo, a análise é, portanto, dividida em três etapas”, sendo estas, o texto, a prática 

discursiva e a prática social. Sendo assim, por “prática discursiva entendem-se os processos de produção, distribuição 

e consumo do texto, que são processos sociais relacionados a ambientes econômicos, políticos e institucionais 

particulares”, desta forma, a prática discursiva é a mediadora entre o texto e a prática social, analisando também a 

intertextualidade e a interdiscursividade. 

Desta forma, a análise das práticas sociais partem da ideologia e hegemonia que perpassa o sujeito. “Entender o 

uso da linguagem como prática social implica compreendê-la como um modo de ação historicamente situado, que é 

constituído socialmente, mas também é constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de 

conhecimento e crença” (RESENDE, RAMALHO, 2004, p. 189). Por isso o discurso é, em muitas das vezes, ou se 

não em todas, caracterizado como uma prática social, como afirma Fairclough (2001, p. 91) que, ao usar o termo 

“discurso”, propõe-se considerar o uso da linguagem como forma de prática social e não como uma atividade 

puramente individual ou reflexo de variáveis institucionais. 

O discurso molda o social da mesma forma em que é moldado por ele. Desta forma, analisar discurso é analisar 

também toda sua estrutura e o que está por traz dele, pois a “ADC cuida tanto do funcionamento do discurso na 

transformação criativa de ideologias quanto do funcionamento que assegura sua reprodução” (RESENDE, 

RAMALHO, 2006, p.47).  

Os discursos podem ser analisados como ideológicos conectados às relações de poder e dominação, a partir do 

momento em que os mesmos carregam as práticas sociais e históricas de cada sujeito. Resende e Ramalho (2006, p. 

49) afirmam que “a ideologia é, por natureza, hegemônica, no sentido de que ela necessariamente serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a ordem social que favorece indivíduos 

e grupos dominantes”. 

A análise de discurso crítica possibilita identificar, através das práticas discursivas, sistemas de relações de 

poder e dominação que reinam na sociedade e que em muitas vezes privilegia um determinado grupo social, e em 

consequência descrimina outros. Pode-se tomar como exemplo a luta constante de grupos sociais em busca da 

efetivação de seus direitos fundamentais, como é o caso dos Direitos Humanos, que deveriam ser para todos e todas, 

sem exceção e sem necessidade da criação de mais leis para a sua devida efetivação.  
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3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

 
A corpora que compõe o estudo deste trabalho consiste em discursos obtidos através de entrevistas e 

questionários realizados com estudantes do ensino médio integrado ao profissional da rede pública de ensino da Bahia. 

A análise busca identificar o discurso proferido pelos(as) estudantes, no que se refere aos Direitos Humanos, como os 

discursos foram construídos e qual bagagem de conhecimento acerca de tais direitos os(as) estudantes carregam em 

suas práticas sociais.  

A realização deste trabalho contou com a utilização de entrevistas e questionários estruturados e 

semiestruturados realizados com estudantes do CEEP em Gestão e Negócios Letice Oliveira Maciel, jovens com faixa 

etária entre 16 a 18 anos de idade, na cidade de Seabra-Ba. A primeira questão levantada partiu da indagação sobre o 

entendimento do estudante acerca dos Direitos Humanos, em que, parte de sua resposta, o estudante diz “[...] são 

direitos reservados a pessoas que sofrem algum tipo de agressão [...]” (ESTUDANTE 01). Nesta passagem, nota-se 

que os Direitos Humanos estão sendo limitados, uma vez que o estudante não aponta os Direitos Humanos como sendo 

de todos(as), mas apenas de determinado grupo social. Em sua resposta o estudante ainda afirma, 
 
Os Direitos Humanos são resguardados como algumas pessoas também que vivem em alguma 
situação precária, ou então são associados a alguma situação que deixe elas em situações não 
humanas, sendo tratadas como os animais, como nas prisões, ou até mesmo em alguns empregos que 
botam pessoas em situações degradantes, ai os Direitos Humanos no caso, são pra combater violência, 
sendo ela verbal, sendo ela natural, física [...]. (ESTUDANTE 01, 2018)  
 

É possível perceber que o estudante continua caracterizando os Direitos Humanos apenas como um amparo 

para pessoas que sofrem algum tipo de violência, restringindo os direitos, pois os Direitos Humanos são resguardados 

como um amparo legal para todos(as) em qualquer situação, não apenas em situações isoladas. Em outra questão da 

entrevista o estudante cita como Direitos Humanos “[...] quando uma pessoa tá numa prisão, numa delegacia, alguma 

coisa, numa situação degradante, ai os Direitos Humanos inflige nisso para tentar melhorar a situação [...]” 

(ESTUDANTE 01). Tal discurso proferido pelo estudante contribui para com o discurso do senso comum, que 

hierarquiza e constrói disparidades disseminadas na mídia, como o discurso hegemônico, sendo propagado por várias 

formas de linguagens, principalmente de imagens, como televisão, propagandas, redes sociais, dentre outros discursos 

esses que sustentam a frase: “Direitos Humanos são para bandidos”. Esses discursos dominantes distorcem os papeis 

sociais, contribuem para com preconceitos e discriminações, e são internalizados no universo social, transformando as 

condutas dos indivíduos, classificando as diferenças como desigualdades.  
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Segundo Resende e Ramalho, “as maneiras como atores sociais são representados em textos podem indicar 

posicionamentos ideológicos em relação a eles e suas atividades” (2006, 106). Assim, entende-se que a forma como se 

fala e o que se fala desvenda a ideologia por trás dos discursos dos sujeitos. Os Direitos Humanos podem ser incluídos 

ou excluídos por significativas motivações ideológicas, como a estratégia de sustentar os próprios argumentos. Na 

questão sobre os temas relacionados aos Direitos Humanos trabalhados na escola, o estudante aponta: 
 
A questão histórica do racismo também tem haver com basicamente os Direitos Humanos que 
afligiram muitas pessoas não tratando elas como humanas por causa da própria cor, então, não só esse 
trabalho, mas outros trabalhos que vem ensinando a gente a ter respeito e igualdade e também zelar 
pelo outro. (ESTUDANTE 01, 2018)  
 

No trecho acima, o estudante relaciona o racismo aos Direitos Humanos, afirmando que muitas pessoas não são 

tratadas como humanas por conta da cor de sua pele. O estudante também aponta que outros trabalhos desenvolvidos 

pela escola explicitam o respeito, a igualdade e o zelo para com o outro, podendo assim relacionar com alguns trechos 

da DUDH, em que devem prevalecer o respeito ao outro, bem como a igualdade entre todos os seres humanos, como 

afirma a DUDH no Artigo 1º que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (1948). 

Na entrevista com uma das estudantes, ela aponta que “Direitos Humanos é aquilo que a pessoa tem em si, 

para garantir uma seguridade a sua dignidade humana” (ESTUDANTE 02), desta forma, nota-se que o conceito 

apresentado pela estudante relaciona-se com a DUDH, principalmente no que se diz respeito ao Artigo 1º. Ao 

questionar de onde vêm seus conhecimentos sobre Direitos Humanos, a estudante responde de “redes sociais, escola e 

alguns jornais, mas é bem mais difícil assim” (ESTUDANTE 02), deixando evidente a insuficiência de discussões 

sobre a temática dos Direitos Humanos. Em um trecho da entrevista, a estudante ainda diz “eu acho que o direito civil 

também se inclui nos Direitos Humanos, então, é, eu fico meio confusa assim, em o que se encaixa como Direitos 

Humanos, tem tantos direitos” (ESTUDANTE 02). 

O discurso proferido pela estudante faz parte dos mais recorrentes e encontrados na pesquisa sobre Direitos 

Humanos, em muitos dos casos, por não conhecer seus direitos, as pessoas não conseguem identificá-los, se 

confundem e não conseguem identificar os Direitos Humanos, muitas vezes porque estes, infelizmente, ainda não 

foram totalmente garantidos de forma efetiva através da educação, como propõe os Pactos da Declaração da ONU.  

Diante dos dados analisados, nota-se que atualmente os meios de comunicação de massa também se tornaram 

os meios de educação, podendo ser positivo ou negativo a depender de como for utilizada e interpretada. Grande parte 

dos(as) estudantes entrevistados(as) apontaram que seus conhecimentos sobre Direitos Humanos são oriundos das 

redes sociais, tais como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Blogs, dentre outros. Segundo Resende e Ramalho, 

“a televisão, o cinema, os vídeos, os jornais, as revistas, bem como outros meios impressos, são vistos tanto como 
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expressões das tendências globalizantes, desencaixadoras da modernidade, quanto como instrumentos de tais 

tendências”. Esses veículos de comunicação de massa, tornaram-se “moda”, principalmente no que se refere aos 

jovens e adolescentes, que estão inteirados da tecnologia e acompanham sua evolução.  

Diante da análise de dados realizada, foi constatado que grande parte das concepções construídas por 

estudantes sobre Direitos Humanos são originadas na escola. O conteúdo mais presente nas falas dos estudantes refere-

se ao racismo, podendo assim compreender que, são resultados do desenvolvimento do projeto NovembrÁfrica, que 

trabalha com a temática da consciência negra, desenvolvido pela escola desde o ano de 2014. 

O processo de implantação da educação em e para os Direitos Humanos no Brasil é um processo recente e 

gradativo, no entanto, a escola tem grande influência nesse papel de disseminar os Direitos Humanos e formar sujeitos 

críticos e reflexivos para atuar na cidadania. Zenaide afirma (2008, p. 17) que o compromisso do Brasil com a 

Educação em Direitos Humanos é recente, pois só a partir de 1988 que o Brasil pode, não só ratificar importantes 

Mecanismos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, como também instituir Direitos Humanos como tema 

transversal no campo de políticas públicas como educação, saúde, ação social, justiça e segurança pública. Desta 

forma, pode-se considerar que é dever da escola fomentar e educar em e para os Direitos Humanos. 

  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos e analisados nesta pesquisa apontam que, apesar da escola analisada na pesquisa 

fomentar projetos pautados nos Direitos Humanos, a mesma não consegue abarcar todos os direitos, como é o caso do 

estudo sobre gênero, como é possível perceber a insuficiência do investimento em tal conteúdo.  

Nos dados coletados foi possível identificar a grande abordagem que a escola trata para com o tema raça/etnia, 

através do desenvolvimento do projeto intitulado “NovembrÁfrica”. No entanto nota-se que há um silenciamento por 

parte de alguns(umas) estudantes no que se diz respeito a temas como gênero, classe, dentre outros direitos tratados na 

DUDH e na CF. O silenciamento dos(as) estudantes no que se diz respeito aos temas gênero, classe dentre outros, 

caracteriza-se como resultado da não ou pouca discussão na escola, principalmente pelo fato de que a maioria dos(as) 

estudantes apontam que a origem de seus conhecimentos sobre Direitos Humanos são advindos da escola.  

É importante ressaltar que para a análise do discurso crítica, o silêncio também representa um discurso, esse 

silêncio também deve ser estudado, pois, é importante analisar o que se falou e também o que não se falou, ou seja, o 

dito e o não dito. Assim, o silenciamento dos(as) estudantes no que tange a alguns conteúdos, revela que as fontes de 

informações destes(as) estudantes estão restritas a alguns meios de contatos, entre eles a escola. Visto que, talvez por 
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tentar abarcar a questão histórica da instituição em relação ao preconceito racial deixou a desejar em outros aspectos, 

conteúdos esses que em muitas das vezes os(as) estudantes não tem acesso fora da escola. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como principal objetivo analisar as práticas de assistência que foram direcionadas a infância, 
especificamente a infância pobre, abandonada e/ou órfã na cidade de Feira de Santana, tendo como recorte temporal os 
anos de 1951 e 1963.  Assim, no período destacado puderam ser observadas práticas assistencialistas, que culminaram 
com a criação do o Orfanato Evangélico e a construção da Escola de Menores. Além disso, o contexto do período 
estudado remete a mudanças que aconteciam em todo o cenário nacional e que exerceram suas influências na 
sociedade feirense, tendo em vista a reprodução de ideais de modernidade. A partir disso, buscou-se evidenciar como 
essas novas noções se refletiram na infância feirense, colocando-a enquanto o “futuro da nação”, o que ocasionou 
novas preocupações de membros da elite letrada da cidade. Neste sentido, a partir da pesquisa desenvolvida por 
Philippe Ariès (1981), tratou-se sobre a ideia de “sentimento moderno de infância”, percebendo se o mesmo se fez 
presente entre parte da sociedade feirense. Os resultados obtidos apontaram para a presença de um sentimento 
moderno de infância entre a elite letrada de Feira de Santana, o que proporcionou a ocorrência das ações 
assistencialistas prestadas à infância, as quais buscaram, principalmente, a profissionalização das crianças. 
 
PALAVRAS - CHAVE: assistência à infância, Feira de Santana, modernidade. 
 

Considerações iniciais 
 
 

Quando se almeja tecer uma abordagem sobre a infância, especificamente a infância pobre, abandonada e/ou 

órfã, também se faz necessário compreender que os indivíduos que estão sendo pesquisados possuem características 

próprias, advindas principalmente do contexto social em que estão inseridos. Nesse sentido, é importante, antes mesmo 

de ser iniciada a discussão acerca da infância feirense, mencionar como se encontrava a Feira de Santana na década de 

1950, a fim de que possamos compreender como passaram a serem forjados novos olhares para a infância mencionada 

anteriormente. No período em questão, observa-se um quadro de intensas mudanças no cenário brasileiro: estava em 

voga em todo o Brasil o processo que culminou com uma modificação em diversos setores da sociedade, na busca pelo 

rompimento com determinadas práticas, tendo em vista que passavam a serem reproduzidas novas noções sobre como 
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deveriam se dar os modos de vida. O que se almejava era uma espécie de avanço dos indivíduos, ou seja, a população 

estaria entrando numa etapa caracterizada por um progresso ilimitado. Porém, para que esse estágio fosse atingido era 

necessário viabilizar ao máximo essas transformações. 

 Especificamente no caso de Feira de Santana é possível perceber uma série de entraves que impossibilitavam a 

tão almejada chegada do progresso. Se tratavam de aspectos que se referiam tanto à estrutura da cidade como também 

a aspectos perceptíveis no comportamento dos feirenses. Dentro dessa conjuntura é que passaram a ser denotados 

alguns incômodos com relação ao modo como parte da infância feirense  se encontrava na cidade.  

Nesse sentido, a análise do periódico Folha do Norte revela que passara a serem  atribuídas às crianças 

determinadas características que serviam para construir uma imagem completamente idealizada das mesmas, fazendo 

com que elas fossem entendidas como seres puros, sinônimos de inocência, algo completamente distanciado da 

imagem comumente atribuída aos adultos. A partir disso, percebe-se o quanto era destinada a essas crianças uma 

responsabilidade sobre o futuro da nação, ou seja, estariam elas incumbidas de solucionar os problemas que acometiam 

a sociedade, sendo este um meio para alcançar o ideal de modernidade e, consequentemente, o progresso.  Logo, era 

necessária uma atenção especial para estas crianças, a fim de que  as mesmas não seguissem pelos caminhos que a 

distanciassem deste ideal e a transformassem em adultos problemáticos.  

Nesse sentido, também deve ser mencionado o papel desempenhado por um ideal higienista que igualmente se 

fazia presente na cidade de Feira de Santana, tendo em vista que o desenvolvimento das ideias ligadas à modernidade 

tinha como consequência  a incorporação de aspectos novos, de hábitos inovadores entre os feirenses. Assim, era 

incompatível com as novas regras impostas por essa noção de modernidade e progresso que crianças fossem 

encontradas perambulando pelas ruas, em trajes inapropriados e comportamentos bastante distintos para uma 

sociedade que estava sendo projetada para alcançar  mais civilidade e avanços. 

Da mesma forma, a análise destas matérias de jornal proporciona o entendimento de que já havia se 

reproduzido entre parte da sociedade feirense - nesse caso, uma elite letrada - o sentimento moderno de infância151, ao 

passo em que essa preocupação com o futuro da nação demonstra o quanto era dada uma atenção particularizada para 

as crianças, depositando nelas a esperança para o fim nos males que acometiam a pátria.  

Foi justamente essa preocupação com o futuro da nação que orientou a culminância de algumas práticas 

voltadas à essa parte da infância feirense.  Assim, além das soluções projetadas para as crianças que pertenciam à elite, 

alguns grupos se dedicaram a solucionar esse problema na Feira de Santana do período abordado. e é sobre essas, 

especificamente duas delas, que iremos discutir nos próximos tópicos: a primeira iniciativa partiu de um grupo de 
                                                        
151 Sobre sentimento moderno de infância, cf. ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de janeiro: Zahar, 1981. 
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protestantes, os integrantes da Assembleia de Deus, que visava conseguir mais adeptos para a sua religião; a segunda 

iniciativa foi organizada pela Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana, grupo que desde 1944 atuava na 

cidade, que culminaram, respectivamente, com a criação do o Orfanato Evangélico e a construção da Escola de 

Menores.  

 
1. O Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus 

 
Os estudos historiográficos relacionados ao amparo à infância nos revelam que, ainda que tenha havido 

algumas mudanças no processo de transição do Império para a República no Brasil, estas transformações não alteraram 

de forma intensa a grande influência exercida pelo cristianismo na tomada de ações assistencialistas voltadas às 

crianças. E, ainda que historicamente a maior parte dessas ações adviessem da Igreja Católica, no caso de Feira de 

Santana ainda pode ser elencada uma iniciativa dos integrantes da Assembleia de Deus, que culminou com a criação 

do Orfanato Evangélico. 

A respeito desses cristãos, os mesmos se instalaram em Feira de Santana em 1938. Tendo se passado alguns 

anos após a sua instalação, os assembleianos ainda enfrentavam algumas dificuldades no que concerne à receptividade 

dos feirenses que eram, em sua maioria, católicos. Nesse sentido, era necessário que algumas medidas fossem tomadas 

para reverter esse quadro. Porém, isso era impossibilitado ao passo em que havia um rigor muito maior com relação a 

tudo aquilo que era visto como sendo “mundano” e, assim, o afastamento das atividades que estivessem ligadas a 

questões sociais era algo recorrente. 

Ao ser levado em conta, porém, que uma das principais pautas da mencionada religião está na conversão das 

almas impuras, passava a ser muito claro que ajudando o próximo, além de ser útil para a salvação dessas almas 

poderia servir também para mudar a imagem que havia se instalado na cidade sobre esse segmento de cristãos. Com 

esse intuito, os assembleianos passaram a se envolver em tais atividades.152 Um desses projetos diz respeito à criação 

de um orfanato: o Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus, que fora inaugurado em 15 de outubro de 1953. 

Por se tratar de uma religião cristã mais rigorosa, percebe-se que havia por parte dos idealizadores do orfanato 

não só a intenção de acolher as crianças que se encontravam em uma situação de orfandade, mas também guardá-las 

das corrupções do mundo, ou seja, tudo aquilo que poderia afastar essas crianças do reino dos céus. Essa preocupação, 

por sua vez, reiterava a importância da caridade com os mais necessitados a fim de que pudessem ser salvas as almas 

impuras, garantindo para elas um lugar no céu.  Alguns documentos do orfanato, especificamente as atas, apresentam 

                                                        
152 A respeito disso, cf. SILVA, Igor José Trabuco da. Meu reino não é deste mundo - a Assembléia de Deus e a política em Feira de Santana 
(1972 - 1990). Salvador: Dissertação de Mestrado. UFBA, 2009. 
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de modo mais detalhado as intenções pretendidas após o acolhimento das crianças. Do mesmo modo, algumas 

matérias do Folha do Norte também explicitavam algumas atividades que seriam desenvolvidas dentro do local. Do 

mesmo modo, o estatuto do orfanato serve para apresentar de modo mais detalhado o que se pretendia proporcionar às 

crianças após seu acolhimento, como “ensinar artes e ofícios aos órfãos que lhes forem confiados”153 

Assim, fica clara a intenção de profissionalizar os órfãos, tendo em vista que ao sair do orfanato seria possível 

que essas crianças tivessem suas vidas encaminhadas, já que dentro do orfanato estaria sendo desenvolvida uma 

habilidade que poderia ser útil na sociedade. Consequentemente, isso também afastaria essas crianças dos males que 

poderiam acometê-las, fazendo com que as mesmas se aproximassem do modelo de adultos que era esperado para elas 

dentro dessa conjuntura proporcionada pelas noções de modernidade e progresso: se tornariam adultos civilizados e 

úteis à nação. Além disso, o fato do orfanato incluir entre as suas atividades aquelas de cunho profissional sinaliza uma 

consonância com uma prática muito recorrente a partir do século XIX nos asilos de órfãos.154 

Para além do aspecto profissionalizante, se expressava a intenção de instruí-los religiosamente. Ou seja, instruí-

los para que seguissem a religião praticada pelos organizadores do orfanato: deveriam ser cidadãos úteis para a 

sociedade, contanto que também disseminassem nela a crença praticada pelo assembleianos. Assim, é possível afirmar 

que a construção do orfanato também se configurou como um dos instrumentos utilizados pelos integrantes da 

Assembleia de Deus para garantir que mais pessoas se convertessem e, consequentemente, garantir que a religião 

crescesse e ganhasse mais espaço na cidade.  

Um ano antes do orfanato ser inaugurado, uma matéria do Folha do Norte versava sobre como estas atividades 

profissionalizantes iriam ser desenvolvidas no orfanato: “Nas oficinas do Orfanato são confeccionados dois tipos de 

carros, patinetes e vários outros brinquedos para a criançada. Segundo nos informou o Pastor Manoel Joaquim, o 

Orfanato espera manter 200 crianças que receberão educação primária e profissional [...]”. 155 Para que tal objetivo se 

concretizasse, seriam contratados profissionais como serralheiros,  marceneiros e sapateiros. Cabe destacar que estas 

eram atividades que seriam desenvolvidas especificamente para os meninos. Para as meninas, foi inauguradas 

posteriormente o curso de bordado e costura, reproduzindo, assim, a noção do espaço privado como sendo o lugar 

destinado às mulheres.  

Nos anos que esta pesquisa abrange,  é possível observar que a aproximação dos órgãos públicos da cidade para 

contribuir com o orfanato não aconteceu de forma intensificada  e  mesmo com algumas tentativas de divulgação com 

                                                        
153 Estatuto do Orfanato Evangélico, página 1. 
154 Cf. RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais,da 
legislação e da assistência à infância no Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
155 Orfanato Evangélico. Jornal Folha do Norte, ano 44, n. 2315, p. 4, 21 nov. 1953. p. 1. 
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as matérias no jornal Folha do Norte, as dificuldades para a manutenção da instituição foram recorrentes nesses 

primeiros anos de funcionamento, já que o crescimento das crianças demandava cada vez mais custos e a falta de 

participação de outras pessoas fora do âmbito religioso dificultava a arrecadação de verbas. Numa situação 

diferenciada desta, alguns anos após a inauguração do Orfanato Evangélico foi inaugurada a Escola de Menores, que 

contou com uma participação intensa dos órgãos municipal e até mesmo estadual. É sobre essa instituição que iremos 

discutir no próximo tópico. 

 
 

2. Escola de Menores 
 

No início da década de 1950, algumas matérias do Folha do Norte chamavam a atenção pela grande quantidade 

de matéria que versavam sobre a situação dos menores abandonados na cidade. Os responsáveis pelo levantamento da 

questão eram os integrantes da Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana, grupo atuante na cidade desde a 

década de 1940.  Trata-se de um grupo de indivíduos - em sua maioria homens - que integravam a elite feirense do 

período. A criação dessa associação aponta para uma reprodução do que já acontecia em todo cenário nacional. As 

ações pretendidas pela Associação abarcavam cuidados que se estendiam das crianças à maternidade, já que se 

enxergavam os dois completamente atrelados, porém, aqui, voltaremos nossas atenções para um dos projetos 

intencionados por eles: a  construção de uma Escola de Menores. 

 A intenção de tal grupo em criar uma escola de menores para Feira de Santana expressa que os mesmos 

acompanhavam uma tendência de criação de estabelecimentos voltados à educação e profissionalização de crianças: a 

Era Vargas e o Estado Novo.156 Essa medida se fazia necessária ao passo em que, para atingir o ideal de modernidade 

em voga, era necessário livrar  os menores da delinquência, quadro que, como já foi apontado anteriormente, já se 

fazia presente e incomodava a muitos feirenses. Vale ser destacado que nesse contexto de construção dessas escolas, 

sem dúvida o Código de Menores de 1927 - relativo aos menores abandonados - se configurou como um fator de 

extrema importância para que essa nova face de preocupações com a infância se firmasse nesse cenário. Não obstante, 

no caso de Feira de Santana todo o processo de construção da Escola de Menores teve uma atuação bastante expressiva 

do Juiz de Menores da cidade, também diretor da Associação; trata-se do Juiz Jorge Faria Gois. Constantemente foram 

veiculadas matérias jornalísticas escritas por ele no jornal Folha do Norte e que alertavam os feirenses tanto sobre a 

importância de tal profissional para a sociedade como também fazendo apelos aos cidadãos para que contribuíssem 

com a construção da escola.  

                                                        
156 Cf. Escolarização da infância brasileira: a contribuição do bacharel Bernardo Pereira de Vasconcelos. In: 
FREITAS, Marcos Cezar de; KUHLMANN JUNIOR, Moysés. (Org.). Os intelectuais na história da infância.São Paulo: Cortez, 2002. 
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Assim, no dia 3 de julho de 1960 fora inaugurada a Escola de Menores com o nome de “Instituto de Educação 

de Menores”. Diferente do que foi apontado sobre o Orfanato Evangélico no tópico anterior, por se tratar de uma 

iniciativa da Associação de Proteção à Infância da cidade e ter entre seus componentes grandes personalidades da elite 

feirense, a exemplo do próprio juiz de menores Jorge Farias Gois e por terem estabelecido uma relação com a 

prefeitura da cidade, a divulgação de sua inauguração foi ampla, além de terem sido promovidos vários eventos que 

pudessem arrecadar fundos para o projeto. 

Assim como já foi apontando no caso do Orfanato Evangélico, na Escola de Menores uma das principais pautas 

foi a profissionalização dos menores. Assim, a sua finalidade maior seria a de recolher jovens abandonados para que 

eles pudessem ser recuperados e posteriormente reintegrados na sociedade como pessoas que obtivessem as 

características necessárias para fazerem parte de uma sociedade modernizada.  Havia algumas regras com relação à 

entrada de menores na escola: eles deveriam ter entre 8 e 14 anos de idade e, diferente do orfanato, só era permitida a 

entrada de indivíduos do sexo masculino. Além disso, o próprio quadro de professores da escola  também era 

composto apenas por homens. Os estudantes eram separados de acordo com a idade, a fim de que as atividades 

ocorressem de forma mais satisfatória, bem como havia uma grande cobrança para que tivesse um bom 

comportamento: essa situação era latente, tendo em vista também os ideais higienistas já mencionados e tão presentes 

entre os integrantes da Associação de Proteção a Infância de Feira de Santana – idealizadores do projeto. 

Além da rotina de atividades profissionalizantes e do ensino primário, no tempo restante as crianças eram 

cobradas para manter um espaço organizado e igualmente para cumprirem os seus horários de forma correta. Pelo fato 

de ter havido um maior acolhimento da sociedade feirense é possível observar que a quantidade de oficinas ofertadas 

na escola era maior e mais diversificada que as oficinas presentes no orfanato. Por fim, vale mencionar que os 

momentos de lazer também eram presente no dia a dia dos menores, sendo estes possíveis de serem realizadas nos 

horários opostos aos das atividades realizadas nas oficinas.  

 

 

Considerações finais 
       

As análises feitas neste artigo apontam que entre as décadas de 1951 e 1963 muitas crianças de Feira de 

Santana se encontravam numa situação desfavorável. Porém, diante do novo olhar que se estabelecia sobre elas (o que 

permitiu que as mesmas fossem colocadas na pauta das discussões de determinados indivíduos que pretendiam 

estabelecer na cidade o ideal de modernidade e progresso), torna-se perceptível a presença de um sentimento moderno 

de infância entre esses indivíduos, integrantes de uma elite letrada da cidade, proporcionando assim o acontecimento 
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de algumas atividades voltadas para assistência  à infância pobre, órfã e/ou abandonada feirense. Foram evidenciadas 

duas dessas iniciativas, cada uma delas com suas singularidades, porém com pontos em comum.  

Com relação ao primeiro caso trazido - o Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus- fica expresso desde o 

projeto até a inauguração do estabelecimento o papel exercido pela religião evangélica (religião esta dos também 

seguida pelos fundadores do local).  Assim, os órfãos seriam acolhidos para posteriormente serem apresentados a eles 

os preceitos desta religião cristã, ou seja, além da questão da caridade - algo recorrente nas religiões cristãs - a criação 

deste orfanato também foi pensado como um canal para obter novos fiéis para esta religião e, especificamente, para a 

Assembleia de Deus, que ainda contava com uma quantidade pouco expressiva de fiéis na cidade e, por isso, 

encontrava entraves para se firmar e ser acolhida pelos feirenses. Também foi observado que, pelo fato de ser uma 

iniciativa tomada por evangélico e não  por católicos, houve uma dificuldade de permanência nos primeiros anos de 

funcionamento, tendo em vista a pouca contribuição de pessoas que não fossem integrantes da Assembleia; no caso 

dos órgãos públicos, não houve uma participação efetiva deles.  

Com relação à Escola de Menores, pelo fato de ter sido um projeto pensado por um grupo que já contava com 

uma aceitação entre os feirenses - a Associação de Proteção à Infância de Feira de Santana - e também por este grupo 

já manter relações com determinados órgãos públicos - o processo de construção e inauguração foi marcado por 

grande veiculação do projeto para que a mesma contribuísse com a realização do mesmo.  Além disso, a escola contou 

com apoio dos órgãos públicos e por isso pode contar com uma estrutura maior e um quadro de funcionários bastante 

estável, havendo neste segundo caso uma influência maior das noções higienistas, bem como de uma atuação do juiz 

de menores da cidade.  

Entre os pontos em comum entre uma iniciativa e outra pode ser mencionado o oferecimento das atividades 

profissionalizantes, sendo que estas eram propiciadas pelas oficinas que aconteciam nos dois estabelecimentos que 

serviam para garantir uma especialização da infância. No caso da Escola de Menores, as oficinas encontravam-se em 

maior quantidade que no Orfanato evangélico, sendo que neste segundo caso, pelo fato de ser permitida a entrada de 

crianças do sexo feminino havia o oferecimento de oficinas específicas para as órfãs. 

Enfim, tanto uma quanto outra iniciativa visou oferecer uma saída ao “problema da infância” em Feira de 

Santana e, a longo prazo, as duas contribuíram para o desenvolvimento posterior e fortalecimento das políticas 

públicas voltadas para a infância. Por último, é importante expressar que este não é um debate que se finaliza aqui, 

tendo em vista que ainda há um caminho muito longo a ser percorrido, a fim de que as problemáticas acerca da 

infância sejam elucidadas.  
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O Simpósio Temático “A Expansão Portuguesa no período moderno: religião, sociabilidades e resistências”, pretende 
reunir trabalhos que abordem questões relacionadas à expansão portuguesa no mundo moderno com ênfase para o 
papel da religião na sua organização política, econômica e cultural, dando destaque às múltiplas formas de 
sociabilidades e resistências vivenciadas pelos diferentes grupos e sujeitos históricos. 
 
Objetivos: 
 
Promover diálogos em torno da valorização e da qualificação da pesquisa histórica; 
Divulgar pesquisas dedicadas ao estudo da história moderna ibérica em seu processo de expansão e colonização de 
diferentes regiões ao redor do globo, mais especificamente, da América Portuguesa, tendo como elemento constitutivo 
deste processo o fenômeno da religião. 
Aprofundar o debate em torno dos conceitos de religião, confessionalização, disciplinamento social, dentre outros. 
 
Justificativa: 
 
A expansão e consequente organização de um império marítimo pelos portugueses modernos resultou na formação de 
sociedades que englobaram sujeitos, práticas e saberes distintos em diferentes territórios do mundo. A monarquia 
portuguesa atuou visando a manutenção do seu poder nestes espaços, impondo um sistemático controle 
social, através da implantação de instituições político-administrativas, de caráter centralizador, ou do vínculo com 
outras instituições igualmente importantes neste contexto, como a Igreja Católica. Este simpósio temático pretende 
reunir pesquisadores que se debruçaram sobre o estudo destas instituições, privilegiando os trabalhos relacionados à 
América Portuguesa. Para além de pensar as instituições, o simpósio também pretende reunir pesquisadores que se 
debruçam sobre os sujeitos e grupos sociais presentes nestes espaços em suas experiências de interação ou oposição, 
conciliação ou resistência aos poderes centrais. Serão aceitos trabalhos que enfoquem, portanto, as instituições 
político-administrativas e também as vinculadas à Igreja Católica – como o clero católico, as ordens religiosas, as 
irmandades -, assim como os que remetem para as práticas simbólicos, os ritos e as hierarquias sociais, as dinâmicas 
religiosas e culturais estabelecidas no espaço e no recorte cronológico estabelecidos para o simpósio. 
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RESUMO: O presente trabalho busca realizar um levantamento junto à documentação pertencente ao conjunto de 
Habilitações Incompletas do Conselho Geral do Tribunal do Santo Ofício Português de pessoas residentes na Bahia 
durante o século XVIII, que tentaram habilitar-se ao cargo de Familiares da Inquisição, mas tiveram seus pleitos 
negados devido a suspeita de serem cristãos-novos, pois segundo as regras para os pretendentes, somente cristãos-
velhos poderiam atuar como agentes nessa Instituição. Foi necessário, para uma melhor realização desta pesquisa, 
dividi-la em duas partes: a primeira pretendeu obter uma base bibliográfica com dados importantes para uma melhor 
compreensão dos números históricos dos habilitandos que se submeteram a petições para aquisição das habilitações no 
Santo Ofício. Na segunda parte da investigação, utilizaremos fontes inquisitórias (conjuntos documentais constituídos 
majoritariamente por manuscritos) que se encontram digitalizadas e disponíveis no site do Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, localizado em Lisboa Portugal. Para a inquisição portuguesa há um total de 5428 Habilitações Incompletas 
para diferentes cargos do século XVI ao XIX e é estes documentos a fonte da pesquisa, que ora apresentaremos 
resultados. 
PALAVRAS-CHAVE: Bahia colonial. Cristãos-novos. Santo Ofício. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Inquisição teve a sua origem na Idade Média sendo institucionalizada em 1252 através de “uma bula do papa 

Inocêncio IV [que] completou o processo de institucionalização da inquisição como tribunal” (LOPES, 1993, p. 36), 

tinha por finalidade, segundo a Igreja, combater as heresias, para Lopes (1993, p. 23) “tudo o que contrariava o 

pensamento eclesiástico passou a levar esse rótulo”. Durante Idade Moderna ela é restabelecida na Espanha (1478), 

Portugal (1536) e em Roma (1542).  

O Santo Ofício da Inquisição portuguesa atuou por 285 anos e foi extinto oficialmente em 1821. A instituição 

possuía uma complexa estrutura hierárquica que pode ser entendida como uma pirâmide. Grosso modo, na base, 

encontravam-se Familiares, Comissários, Notários, Qualificadores; logo acima, os Deputados, Promotores, antes do 

topo encontravam-se os Inquisidores e por fim, no mais alto plano: o Inquisidor Mor. Para que uma pessoa fosse 

habilitada em qualquer um desses cargos era necessário ser clérigo, com exceção para o de Familiar, além de ser 

comprovadamente cristão-velho. 

Segundo, Novinsky (1985, p. 27-28) “é este o início de uma política racista que procurava justificativas 

acusando todos os conversos de serem falsos cristãos, mas que na verdade nasceu o conflito entre a burguesia cristã-

velha e a burguesia cristã-nova, sendo portando um fenômeno da cidade burguês”, desta maneira, a inquisição 

portuguesa manteve até 1773 a imposição da limpeza de sangue.  A exigência da “pureza de sangue foi, sem sombra 

de duvidas, mais um elemento que veio corroborar a hegemonia da aristocracia, enfatizando sua posição de privilégio” 

(SOUZA, 2014, p. 54). 
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Foram os Familiares, juntamente com os integrantes da comissaria, que atuaram na América portuguesa, sendo 

eles olhos e ouvidos da Instituição contra os crimes que afrontavam os preceitos da Igreja. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A presente pesquisa foi resultado de um levantamento junto à documentação pertencente ao conjunto de 

Habilitações Incompletas do Conselho Geral do Tribunal do Santo Ofício Português de pessoas residentes na Bahia 

durante o século XVIII, que tentaram habilitar-se ao cargo de Familiares da Inquisição, mas tiveram seus pleitos 

negados devido a suspeita de serem cristãos-novos. Foi necessário, para uma melhor realização desta pesquisa, dividi-

la em duas partes: a primeira pretendeu obter uma base bibliográfica com dados importantes para uma melhor 

compreensão dos números históricos dos habilitandos que submeteram petições para aquisição das habilitações no 

Santo Ofício. 

Na segunda parte da investigação, foram utilizadas fontes inquisitórias (conjuntos documentais constituídos 

majoritariamente por manuscritos) que se encontram digitalizadas e disponíveis no site do Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo, localizado em Lisboa Portugal.  

O total de habilitações incompleta pertencente ao fundo do Santo Ofício é computado em mais de 5.000 

documentos, referentes aos séculos XVI ao XIX, para todo o império português. A nossa amostragem é composta de 

uma analise de 32 processos, contudo, apenas 25 são para o cargo de Familiar. 

 

Figura 01: Documento pertencente às Habilitações Incompletas 
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Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas.  

Documento: PT-TT-TSO-CG-A-008-002 425_m0001. 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 José Veigas Torres através de um gráfico demonstra em um de seus trabalhos que no século XVIII a procura 

pelo cargo de Familiar para a Inquisição portuguesa ultrapassou a quantidade de pessoas sentenciadas pelo Santo 

Oficio, algo que não ocorreu em séculos anteriores. Ao mesmo tempo em que a quantidade de sentenciados diminuía 

as petições para Familiares aumentaram: enquanto sentenciados no período de 1701-1800 foram 6.206 pessoas, temos 

no mesmo período 13.455 petições para o cargo de familiar (gráfico 01). 

Gráfico 01: 
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Fonte: TORRES, Veigas José. Da repressão religiosa para a promoção social: a inquisição como instância legitimadora da promoção social da 

burguesia mercantil. Revista Critica de Ciências Sociais, n° 40, 1994. 
 

As documentações nos mostram que estas pessoas que almejou a carta da familiar eram pessoas de posses, 

comerciantes, fazendeiros, mineradores, taberneiros etc., já as classes subalternas não tinham o perfil para tal cargo, 

desta maneira, “os pobres, por principio eram rejeitados. Conhecemos processos de pessoas, reconhecidas dignas, cuja 

candidatura era rejeitada, explicitamente por se reconhecer a sua carência de fortuna” (TORRES, 1994, p. 131). Além 

destes, temos também os cristãos-novos que por suspeita de os serem, tiveram sua habilitação negada. 

A grande procura em torno da Familiatura, sobretudo no século XVIII, tem suas explicações: uma refere aos 

privilégios oferecidos aos habilitados; e a outra é que este cargo aponta-se como mais uma forma de acessão social, o 

que possibilitava um prestígio por ser comprovadamente cristão-velho, propiciando então uma chance maior de eleger 

para outros cargos públicos naquela sociedade de Antigo Regime. 

A uma documentação que demostra os privilégios concedidos para o cargo de familiar, estes por direito é 

autorizados que: os filhos e filhas e mulher poderiam usar o tecido seda, são excluído do pagamento de impostos, não é 

permitindo a retirada ou posse de um bem sem a autorização do mesmo, que não sejam obrigados ou constrangidos a 

servir ao Santo Oficio sem sua vontade, é permitido á posse de armas em todo território português, é autorizados à 

posse de cavalos etc.  

Temos dois estudos que seus dados complementam-se para o entendimento da pesquisa em questão. O primeiro 

é o de Souza (2011, p. 128) demostra que “na Bahia, entre o fim do século XVI e o princípio do XIX, foram nomeados 
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mais de novecentos homens para o exercício de funções junto ao tribunal lisboeta”, desta forma, observamos mais 

detalhadamente estas informações abaixo (tabela I):  
 

Tabela I: Agentes inquisitoriais nomeados para a Bahia – século XVI-XIX 

Período Comissário Familiares Qualificadores Notário Visitador de 
Nau 

Total 

Século 
XVI 

- 2 - - - 2 

Século  
XVII 

3 88 1 - 1 93 

Século 
XVIII 

54 685 19 14 - 772 

Século 
XIX 

2 52  2 - 56 

Total 59 827 20 16 1 923 
Fonte: SOUZA, Grayce Mayre Bonfim. Movido pela loucura ou pela fé: trajetória de Alexandre Henriques. Politeia: História e Sociedade. 

Vitória da Conquista, v. 11, n. 1, p. 127-145, 2011.  
 

O outro trabalho é o de Lopes (2018, p. 46) que através de seus estudos “apresenta a distribuição das 

habilitações incompletas por local de moradia no Brasil colonial” (quando I): 

 

Quadro I: Habilitações Incompletas da América portuguesa distribuídas por localidade 

Partes do Brasil  N° de habilitações incompletas 
Bahia 277 

Minas Gerais 189 

Rio de Janeiro  185 

Pernambuco  169 

São Paulo 45 

Pará 21 

Goiás 21 

Maranhão 16 

Paraíba  10 

Sergipe 8 

Colônia de Sacramento 6 
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Espirito Santo 6 

Alagoas 6 

Piauí 4 

Ceará 4 

Mato Grosso 4 

Rio Grande do Sul 2 

Santa Cataria 1 

TOTAL 973 
Fonte: LOPES, Luiz Fernando Rodrigues. Indignos de servir: os candidatos rejeitados pelo Santo Ofício português (1680-1780). 309 f. Tese 

(Doutorado) – Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciência Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de Pós-
Graduação em História. Mariana, 2018. 

 
 Analisando os dados percebe-se que Souza, na tabela I, aponta que entre o século XVI e início do XIX foram 

habilitados para a Bahia mais de 800 Familiares, já Lopes, no quadro I, demostra que para a mesma localidade também 

há 277 indivíduos tiveram suas habilitações negadas. E é sobre estes dados que partimos para uma analise mais 

aprofundada para um entendimento sobre os motivos para as negativas dos pleitos da Bahia e assim buscamos extrair 

entre estas habilitações incompletas aquelas que foram para o cargo de Familiar, tendo um recorte temporário para o 

século XVIII.  

Desta maneira, com o desenvolvimento da pesquisa conseguimos analisar 13 documentos dos 25 baixados e 

obtivemos os seguintes resultados analisados: 
 

Gráfico 02: Naturalidade dos postulantes 
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Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 
 

Gráfico 03: Estado cível dos postulantes 

 
Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 

 

 

Gráfico 04: Motivo do pleito dos postulantes 

 
 Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 
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Gráfico 05: Idade dos postulantes 

 
Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 

 
 

Gráfico 06: Registro do despacho de Habilitações Incompletas para o cargo de familiar na Bahia no 
século XVIII 

 
Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 

 
 

Quadro II: Motivo da negativa para as habilitações incompletas na Bahia Século XVIII 
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Motivo da negativa Quantidade de rejeitados/motivos  
Incapaz de ser encarregado de negócios de 
importância e segredo. 

1 

Suspeita de Cristã-Novice 3 

Mulatismo 3 

Filhos mulatos 2 

Capacidade intelectual insuficiente  1 

Habilitação sem andamento 5 
Total 15 

Fonte: ANTT, HSO, CG, Habilitações Incompletas. 
 

 

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidencia-se na pesquisa que a recusa em conceder a habilitação ao cargo de Familiar pelo Santo Oficio esteve 

pautado, majoritariamente, na suspeita de que o pleiteante tinha ascendência judaica, pois a pureza de sangue era um 

pré-requisito indispensável para a concessão da carta de Familiar. A distinção entre cristãos velhos e novos só foi 

extinta em 1773 pelo Marques de Pombal. Assim, até o referido ano, foram negados aos cristãos-novos à possibilidade 

em exercer atividades em importantes instituições da Época Moderna como, por exemplo, o Santo Oficio e Ordens 

Militares.  
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NA VILA DE CACHOEIRA (1680-1750) 

Felipe dos Santos 

Mestrando em história pela Universidade do Estado da Bahia-UNEB (Campus V) 

E-mail: flipesantos@outlook.com  

 

O Tribunal da Santa Inquisição foi uma instituição criada no seio da Igreja Católica, instituída para a defesa da 

fé, em combate às práticas tidas como heréticas praticada durante a Baixa Idade Média, representando uma ameaça à 

Igreja romana aos olhos da mesma. Em Portugal não houve Inquisição durante a Idade Média; sua criação em solo 

português deu-se primeiramente em 1536, através da Bula Cum ad nihil magis, protagonizando assim uma disputa 
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diplomática entre o Pontificado de Roma e a Coroa de Portugal158, que começou em 1531 com o pedido do rei D. João 

III e terminou em 1548, ano em que o Papa Paulo III, junto ao Pontificado, aceitou as exigências do rei de Portugal, 

ficando assim o Tribunal português altamente dominado pelo Estado.  

Apesar da tentativa de se estabelecer um tribunal do Santo Ofício no Brasil entre 1621 e 1622, não foi 

instaurada um tribunal na colônia portuguesa. Ana Pereira aponta que a inexistência de um tribunal na colônia “deve-

se não a um mas, a vários fatores”159, entre os motivos aponta como principal a falta de convergência entre os 

representantes do órgão inquisitorial e da Monarquia.160 Entretanto, temendo a expansão de práticas heréticas nos 

trópicos, aconteceram entre 1591-1592 e 1618-1620 duas visitações na Bahia, uma terceira ao Grão-Pará e Maranhão 

entre 1763-1769. As historiadoras Ana Pereira e Lina Gorentein defendem a tese de que aconteceu outra visitação, 

desta vez às partes das Capitanias do Sul, conduzida pelo visitador Pires da Veiga entre 1627 e 1628.161 Haja vista, a 

Inquisição já se fazia presente na colônia lusitana, combatendo as heresias através das visitações.162  

Na colônia, pela inexistência de um Tribunal fixo atuaram principalmente comissários, notários e familiares. O 

arquivologista português Nelson Vaquinhas aponta que estes “agentes constituíram a principal ligação do sistema 

inquisitorial com a periferia.”163 Fora com o auxílio destes agentes que a Inquisição vigiou, perseguiu e condenou à 

fogueira os considerados hereges nas mais distantes localidades de sua jurisdição. Apesar de não ter sido realizado os 

temíveis auto de fé no Brasil, esses agentes locais, em especial os Comissarius Terribles (familiares) impuseram o 

disciplinamento social através da pedagogia do medo.164 

Os Familiares como agentes inquisitoriais leigos, eram recrutados entre os moradores das localidades, e 

segundo os Regimentos165 estes agentes eram responsáveis pelas atividades auxiliares da instituição religiosa, como o 

                                                        
158 TORRES, José Veiga. “Da repressão à promoção social: a Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia 
mercantil.” In: Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 40, outubro de 1994, p. 109. 
159 PEREIRA, Ana Margarida Santos. op. cit., p. 75. 
160 Idem.,  p. 75. 
161 GORENSTEIN, Lina. “A terceira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil (século XVII)”. In: VAINFAS Ronaldo; FEITLER, Bruno; 
LIMA, Lana Lage da Gama. (orgs.) A Inquisição em xeque: temas, controvérsias e estudos de caso. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2006. 
apud  PEREIRA, Ana Margarida Santos. A Inquisição no Brasil: op. cit., 2006. 
162 Ver: FEITLER, Bruno. Nas malhas da consciência: Igreja e Inquisição no Brasil. São Paulo. Alameda: Phoebus, 2007, p. 129. 
163 VAQUINHAS, Nelson, Da comunicação ao sistema de informação: o Santo Ofício e o Algarve (1700-1750), Lisboa: Colibri - 
CIDEHUS/UE, 2010, p. 172. 
164 Cf. Bennassar, Bartolomé. “Modelos de la mentalidad inquisitorial: metodos de su pedagogia del miedo”. In: Alcalá. p.174- 181. 
165 Os Regimentos foram produzidos pela própria instituição, utilizando o Directorium Inquisitorum ou “Manual dos Inquisidores” como 
modelo, constituindo-se como base de um conjunto normativo, que tinha como função orientar as práticas jurídicas do tribunal, ao todo foram 
quatro Regimentos promulgados pela Inquisição 1552, 1613, 1640 e o último de 1774. Cf. FERNANDES, Alécio Nunes. Dos manuais e 
regimente do Santo Ofício português: a longa duração de justiça que criminalizava o pecado (séc. XVI-CVIII). 2011.  143 p. Dissertação de 
Mestrado em História. Universidade de Brasília, Brasília. 
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sequestro de bens, pelas notificações, prisões e condução dos réus, e a leitura de suas sentenças, servindo como 

representantes da Inquisição, podendo assim manter suas ocupações fora do Santo Ofício166. As condições para 

admissão dos postulantes para constituir rede de agentes da Inquisição, incluindo os Familiares estão sintetizadas no 

Regimento de 1640167. Todavia, a pureza de sangue168 era requisito indispensável para os pleiteantes aos cargos da 

instituição religiosa. 

Deste modo, os estatutos de limpeza de sangue169 adotado pelas instituições portuguesas foram usados para garantir a 

ocupação dos espaços de poder e de honra para os cristãos-velhos, funcionando como entraves para a possível 

ascensão social dos descendentes de judeus e mouros. Ao adotar os estatutos de limpeza de sangue no processo de 

admissão de novos membros em seus quadros, a Inquisição passava a controlar uma das clivagens estruturantes da 

ordem social do Antigo Regime português, que era a separação da sociedade entre cristãos-velhos e cristãos-novos.170  

Para pertencer ao quadro de agentes da Inquisição era necessário que o habilitando se prestasse a rigorosas 

devassas para analisar sua pureza de sangue, bem como de seus ascendentes e descendentes até a terceira geração. 

Processo conhecido como “habilitações de genere”; assim um dos requisitos basilares que o pleiteante ao cargo de 

Familiar deveria cumprir era ser pessoa cristã velha, sem nódoa de sangue impuro como judeus, mouros, negros, 

mulatos e mestiços, e no caso do território luso-brasílico os índios, pois ao carregar alguma dessa característica era tido 

como pertencente a “raça infecta”, e portanto estava inábil ao cargo leigo da Inquisição, apesar de alguns terem 

conseguido contornar a rigorosidade e adentrar em seus quadros. O viver abastadamente e nos bons costumes também 

era um dos requisitos para pleitear o cargo, tendo em vista que ao pertencer a elite, mesmo possuindo alguma 

motivação que lhe levasse a recusa, era possível contornar, segundo Ronald Ramineli “ao dinheiro, a sociedade do 

                                                        
166 O Santo Ofício não restringia o acesso de comerciantes aos seus quadros o que explica o número expressivo de homens ligados ao setor 
mercantil como familiares. Cf. TORRES, José Veiga Torres. Da repressão religiosa para a promoção social: a Inquisição como instância 
legitimadora da promoção social da burguesia mercantil.  Revista Crítica de Ciências Sociais, local de publicação, n. 40, out. 1994. p. 109-
135. 
167 Regimento do Santo Ofício de 1640. FRANCO, José Eduardo; ASSUNÇÃO, Paulo de. As metamorfoses de um polvo. Religião e 
política nos Regimentos da Inquisição portuguesa (séc. XVI-XIX). Lisboa: Prefácio, 2004. p. 236. 
168 Maria Luiza Tucci Carneiro em seu livro sobre o preconceito racial no Brasil colonial aborda os rígidos critérios de limpeza de sangue que 
vigoravam nos países ibéricos e por extensão em suas colônias. Essa definição de pureza racial foi primeiramente religiosa, dividindo a 
sociedade em dois eixos distintos: a dos puros (católicos por tradição) e dos impuros (com sangue de judeu, mouro, negro etc.), mais tarde 
agregando-se a questões econômicas e políticas disfarçadas de motivos religiosos, principalmente nas colônias. Informar-se em: CARNEIRO, 
Maria Luiza Tucci. Preconceito racial no Brasil Colônia: os cristãos-novos. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
169 Segundo Fernanda Olival, em Portugal não se sabe ao certo a data que começou a vigorar os estatutos de limpeza de sangue, e que a pureza 
de sangue foi instituída por ordens de tipo regular e logo após por Ordens Militares com a bula Pio V Ad Regie Maiestatis de 1570, como as 
Ordens de Avis, Cristo, Santiago e Malta. Informa-se melhor em: OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, 
mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001 
170 RODRIGUES, Carlos Aldair. Honra e estatutos de limpeza de sangue no Brasil colonial. WebMosaica revista do instituto cultural 
judaico marc chagall v.4 n.1 2012. p. 76. 
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Antigo Regime antepunha, inúmeras vezes, a honra171.”   E por fim, em caso do pretendente ser casado, ou pretender 

abandonar o estado de solteiro, os estatutos eram de igual forma aplicado ao cônjuge.  

Os aspectos supracitados tornava esse grupo muito importante na sociedade em que atuavam, tendo em vista o 

capital simbólico que o título outorgava ao possuidor. Ser Familiar serviu tanto como atestado de pureza de sangue, 

quanto de distinção e promoção social, estes indivíduos buscavam “por uma prova de ascendência limpa e sinônima de 

honra e status social”172. Utilizando a habilitação de Familiar do Santo Ofício, os indivíduos poderiam galgar outros 

capitais simbólicos, como um hábito na Ordem de Cristo, Avis ou Santiago como elucidou Fernanda Olival173. A 

Bahia por sua importância no comércio atlântico, segundo as fontes consultadas e como aponta a historiadora Grayce 

Bomfim, abrigou grande parte desses familiares militares, formando assim uma “elite colonial”174. Bonfim afirma que 

foram habilitados 827 Familiares do Santo Ofício, na Bahia colonial, durante dos séculos XVI e XIX175.  

Deste modo, ao estabelecer o recorte espacial e temporal de nossa pesquisa, optamos por focar no termo e Vila 

da Cachoeira176 no período compreendido entre 1680-1750, pois, após um levantamento de habilitações que foram 

aprovadas no site do arquivo da Torre do Tombo encontramos um total de 14 habilitações sendo claro o significativo 

número de Familiares do Santo Ofício habilitados para esta localidade o que demonstra a importância comercial desta 

região no período colonial. 

A Vila da Cachoeira durante o século XVIII foi considerada como uma das vilas mais ricas do Recôncavo no 

período colonial: possuía a função de entreposto comercial, no qual o embarque e desembarque de produtos europeus 

era constante, e importante centro urbano, abrigando grandes templos religiosos, conventos e pomposas casas e 

                                                        
171 ÓPEZ-SALAZAR, Ana Isabel; OLIVAL, Fernanda; FIGUEIRÔA-RÊGO, João (ed.s), Honra e sociedade no mundo ibérico e 
ultramarino: Inquisição e Ordens Militares (séculos XVI-XIX), Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2013, 388 pp. (ISBN: 978-989-658-197-8) 
p. 9. 
172 Cf. CALAINHO, Daniela. Agentes da fé: familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil Colonial. Bauru: EDUSC, 2006. p. 97. 
173  OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 
2001. p. 238-239. 
174 SOUZA, Grayce Mayre Bonfim. Para remédio das almas: Comissários, Qualificadores e Notários da Inquisição Portuguesa na Bahia 
(1692-1804). 2009. 231 p. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. p. 132. 
175 Levantamento feito por Luiz Mott, e concedido a Grayce Mayre Bomfim de Souza. Cf. SOUZA,. op. cit., p. 82. 
176 Suas freguesias em ordem decrescente de produção no último quarto do séc. XVIII: São José das Itapororocas, São Gonçalo do Campo, 
Nossa. Senhora do porto da Cachoeira, São Pedro de Muritiba, Outeiro Redondo e São Estevão de Jacuípe; Cf. NARDI, Jean. B. O fumo 
brasileiro no período colonial. São Paulo: ed. Brasiliense, 1996, p. 36-41. 
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sobrados, sendo então justificado o número tão alto de agentes inquisitoriais atuantes nesse período no Recôncavo, 

contendo cerca de 24 familiares atuantes nesta região entre 1680-1750.177 

A produção fumageira no Recôncavo, principalmente nas vilas de Cachoeira, São Gonçalo dos Campos da 

Cachoeira, São José das Itapororocas, Outeiro Redondo e São Pedro da Muritiba tiveram grande importância para a 

economia portuguesa. Tendo em vista que, “para os lavradores do Recôncavo, a prática comercial foi facilitada por ser 

a principal Vila da região, Cachoeira, o centro de produção e caminho que unia às outras partes da colônia, sobretudo 

às minas das Gerais.”178 O fumo produzido na Bahia e nas vilas do Recôncavo baiano era comercializado com o 

mercado europeu e com a Costa da Mina na África179, e neste ultimo país o fumo de terceira qualidade chamado de 

refugo era utilizado como moeda de troca por escravos. Deste modo, o comércio e o contrabando do deste produto 

fomentou o tráfico de escravos180, permitindo a acumulação de riquezas e o equilíbrio da economia portuguesa.  

Grayce Bonfim elucida que o “seu comércio era tão importante para a economia portuguesa que, em 1674, foi criada 

uma Junta da Administração do Tabaco que funcionava como um tribunal legislando em todas as questões 

concernentes ao fumo”.181  

Em decorrência da promoção social que o título de Familiar outorgava aos seus agentes, é que despertara a 

ambição desses homens ligados ao setor mercantil para iniciar o processo de habilitação, mesmo não pertencendo à 

alta elite baiana, os principais da terra. Ainda que esses homens conseguissem acumular riqueza para viver 

nobremente, era necessário possuir os capitais simbólicos para legitimidade nobiliárquica, seja possuir hábitos de 

Ordens Militares, seja pertencer as Santas Casas ou ter a insígnia de familiar.  

Acreditamos que seja de grande valia estudar os habilitandos a Familiar do Santo Ofício que foram habilitados 

na vila da Cachoeira colonial, permitindo analisar as pertinências dos estatutos de pureza de sangue como critério 

classificatório de admissão de agentes em um contexto tão diverso quanto o do Recôncavo. A investigação também irá 

analisar o perfil socioeconômico destes indivíduos ligados às atividades mercantis e que exerciam grande importância 

no comércio do Recôncavo para Salvador no abastecimento de exportação de produtos, como o açúcar e o fumo.  

                                                        
177 BOMFIM, Daniela Pereira. “Não possui fama nem rumor em contrário: limpeza de sangue e Familiares do Santo Ofício (Bahia-1681-
1750)”. Dissertação de Mestrado em História Social- Instituto de Ciência Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2014. p. 81. 
178 SEVERS, Suzana Maria de Souza Santos. Além da exclusão: a convivência entre cristãos-novos e cristãos velhos na Bahia setecentista. 
Salvador: EDUNEB, 2016. p. 89. 
179 ALENCASTRO, Luiz Felipe de, O trato dos viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000. 
180 Idem, p. 19. 
181 SOUZA, Grayce Mayre Bonfim, op. cit., p. 79. 
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As transcrições e leituras dos processos de Habilitação e da bibliografia pertinente, já realizada atestam que 

grande parte dos postulantes a familiar na Bahia eram homens ligados a atividades mercantis, e entre os que 

analisamos para a vila da Cachoeira, constatamos que todos os 14 exerciam as atividades mercantis, como a lavoura 

fumageira e sua comercialização com o interior e com o exterior, além da criação de gados, autodenominados “homens 

de negócios”. Daniela Bonfim, acerca do perfil dos familiares que atuaram na Bahia, afirma: 

 

Os familiares na Bahia (...) pertenciam de forma geral as classes intermediarias (...)  na Bahia esses indivíduos se 
concentravam-se na região da capital e do Recôncavo, onde desenvolviam tais atividades comerciais, que apesar 
de possibilitar a acumulação de recursos  para alguns, não lhes concediam a honra das ocupações tradicionalmente 
associadas à posição de nobreza.182 

 

O Santo Ofício não restringia o acesso de comerciantes aos seus quadros o que explica o número expressivo de 

homens ligados ao setor mercantil como familiares. Entretanto, as aspirações desses indivíduos esbarraram no crivo 

dos requisitos necessários para a habilitação, a pureza de sangue, o viver limpa e abastadamente ter fama pública e 

notória, sendo o primeiro o requisito mais importante de todos. 

Ignorando a ação inquisitorial, ou até mesmo afirmando a inexistência dela, de forma uníssona e insistente, a 

maior parte da historiografia brasileira aborda basicamente três motivações para a ambição ao cargo: fazer parte de 

uma instituição tida como importante e honrada que era o Santo Ofício; desfrutar de todos os privilégios e isenções 

que o cargo oferecia; além de poder comprovar a sua limpeza de sangue perante toda a sociedade, visto que para ser 

um funcionário do Tribunal, o candidato submetia-se a uma rigorosa diligência. Fontes tais como o Registro Geral de 

Mercês, Listas de integrantes das Ordenanças, entre outras, mostram de forma satisfatória que muitos Familiares do 

Santo Ofício exerciam cargos de importância na Vila da Cachoeira dos séculos XVII e XVIII, faziam parte assim da 

elite daquele lugar.  

Pois além de abastados, e Familiares, eles em sua maioria ocupavam cargos dentro da administração colonial, 

das Ordenanças, das Ordens militares e/ou religiosas, além de ocuparem espaço dentro da Santa Casa de Misericórdia. 

Cruzando as fontes inquisitoriais com as civis, sempre embasando nossa análise com os Regimentos dos Familiares do 

Santo Ofício e com as discussões sobre História Social, com a finalidade de poder observar o relacionamento destes 

agentes com a sociedade, que geralmente teme sua figura, enquanto agentes da Inquisição portuguesa. Acreditamos 

                                                        
182 BOMFIM, Daniela Pereira. op. cit. p. 145. 
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que essa pesquisa contribuirá ao mostrar os impactos sociais acarretados pela maciça presença dos Familiares na Vila 

de Cachoeira, mostrando que a importância destes agentes foi muito maior do que os historiadores que estudam os 

familiares presumem. 
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Introdução 

 

No início da segunda metade do século XVII, o território que viria a ser a freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário do Porto da Cachoeira teve a sua dinâmica alterada, com o aumento significativo dos súditos da coroa que 

passaram a residir nessa zona. Essas mudanças devem-se, em grande medida, ao papel da família Adorno. O capitão 

Gaspar Rodrigues Adorno desempenhou funções de caráter militar, guerreando contra os donos da terra, a população 

indígena, e cooptando muitos deles, que passaram a integrar seu regimento, contribuindo para a conquista de novos 

territórios para a Coroa, além de proteger as áreas contra invasores europeus (NEVES, 2008). 

O prestigio advindo dessas conquistas propiciou aos Adorno um exorbitante acúmulo de terras. Não é à toa 

que, no século seguinte, o capitão João Rodrigues Adorno, filho de Gaspar Rodrigues Adorno, continuava a ser um 

grande senhor de terras, possuindo terrenos na zona urbana da Vila e seu termo. 

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 igreja. 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, sendo erigida a freguesia no dia 18 de fevereiro do referido ano. Para reforçar o que foi dito, vejamos o que 

diz Custodio Rodrigues de Araújo, sobrinho do já citado capitão João Adorno, em Carlos Ott (1978, p.27): 

 
[...]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 benefício 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 prêmio algum[...]  

 

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 (CRUZ, 1998, p. 7 e 8) 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 
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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[...] 

 

É possível inferir que a pujança econômica do porto de Cachoeira já era sentida no aparato socioeconômico da 

capitania da Bahia. Não por acaso que importantes empreendimentos religiosos de forte projeção político-social se 

instalaram na referida freguesia no final do século XVII. Destacamos o Seminário de Belém (1686) que foi uma 

importante instituição de ensino jesuítica, e tendo como patrono o Pe. Alexandre de Gusmão. No mesmo período, a 

Ordem Carmelita se instala em plagas cachoeiranas.  

 

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 convento foram doadas pelo capitão João Rodrigues Adorno 

no ano de 1688 “por causa da sua devoção à Virgem Senhora do Monte do Carmo”184. 

Segundo Carlos Ott (1998, pág. 7), “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” 

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 fiéis 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[...] 185 

 
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. A família Adorno está inserida 

em todos os empreendimentos que surgem na freguesia/Vila até meados da década de 30 do século XVIII. Além da 

doação descrita acima, o capitão Adorno e sua esposa doaram terrenos para que fossem construídas a nova Matriz da 

Vila e para a instalação do hospital (OTT, 1978). 

A Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira: um espaço de sociabilidades? 
 

                                                        
184Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira (AOTCC), Documento avulso, caixa 12. 
185AOTCC, Estatuto da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, 1915, pg. 4v, cx.12. 
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A historiografia contemporânea vem apresentando outras perspectivas de análise para entender as agremiações 

leigas, sobretudo do ponto de vista da história social. Seriam as ordens terceiras espaços que promoviam e solidificam 

redes sociais/comerciais? Os laços constituídos no interior do sodalício teriam alcance em outras esferas da sociedade?  

O estudo pioneiro de Daniel Precioso (2014) buscou analisar essas e outras questões, centraremos nossa análise 

no conceito utilizado pelo autor referente a “sociabilidade confrarial”. As associações leigas promoviam o 

enraizamento de indivíduos em uma dada sociedade, através das interações sociais promovidas nestes espaços. No 

interior dos sodalícios, os irmãos construíam laços profissionais, forjavam redes de sociabilidade, reforçavam relações 

através das alianças matrimoniais e compadrios, estabeleciam sociedades comerciais, etc. Segundo Daniel Precioso 

(2014, pág. 269) 
No seio das fraternidades leigas, eram tecidas diversas alianças horizontais e verticais, isto é, entre indivíduos do 
mesmo grupo e entre elites e grupos inferiores. Essas relações, intragrupais ou assimétricas, informam sobre a 
inserção dos indivíduos na comunidade, revelando, por exemplo, práticas de endogamia (que visavam à 
perpetuação da condição social da parentela) ou negociações com as elites (que miravam a mobilidade social 
ascendente). 

 

Analisaremos alguns dados obtidos na presente pesquisa afim de averiguar se as relações tecidas pelos irmãos 

do instituto terciário da Vila da Cachoeira eram transpostas além dos muros da instituição.  

Quais eram os critérios utilizados pelos irmãos terceiros da Cachoeira para selecionarem os seus 

testamenteiros? Levando em consideração a importância de tal função, haja vista que recaia sobre os testamenteiros a 

função de cumprir todas as disposições deixadas pelo defunto, concluímos que a verificação de tais resultados poderá 

contribuir para elucidarmos essa questão. 
Gráfico I – Quem eram os testamenteiros dos irmãos terceiros do Carmo de Cachoeira? 
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Fonte: Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira. 
Laboratório Reitor Eugênio Veiga; Inventários e testamentos. Arquivo Público do Estado da 
Bahia e Arquivo Municipal de Cachoeira. 

 

Conseguimos recuperar os nomes dos testamenteiros de vinte e quatro indivíduos, perfazendo um total de 48% 

da nossa amostragem. Alguns irmãos deixaram explícitos nos seus testamentos a predileção por tais laços ao 

nomearem indivíduos de uma mesma categoria. Foi o caso de Dona Antônia Pereira do Lago186, natural e moradora na 

Vila de Cachoeira, que nomeou por seus testamenteiros os seguintes membros da sua família: em primeiro o seu primo 

José Gonçalves Fiuza, em segundo o seu tio Luís Gonçalves Fiuza e, em terceiro o seu primo Manoel de Mello Lima. 

Situação e comportamento diferentes se referem ao comerciante português Manoel Lopes da Silva Couto187, que 

apelou aos laços tecidos no interior do sodalício nomeando, em primeiro o tenente coronel Lourenço Correa Lisboa, 

em segundo a Venerável Ordem Terceira do Carmo, e em terceiro Domingos João Lobo. 

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 (2016, págs. 119-120), em sua tese de 

doutorado, constatou que existia um predomínio de parentes carnais dentre os agraciados na partilha da terça, 

sobrepondo-se, inclusive, às esmolas destinadas a caridade que objetivavam a salvação da alma. 

A categoria “Sociabilidade Confrarial” sobrepôs à “Parentes Espirituais”. Quando cruzamos os dados 

percebemos que a escolha do parentesco espiritual ficou atrelada a sociabilidade tecida no sodalício. Podemos citar o 

                                                        
186 LEV, Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749, folhas 36.  
187 AMC, caixa 12, doc. 103. Testamento de Manoel Lopes da Silva Couto, anexo ao seu inventário post 
mortem. 
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exemplo do irmão João Gomes de Araújo188, natural de Barcelos, que declarou que possuía dividas com três irmãos 

terceiros, todos seus compadres. Em nosso trabalho de conclusão de curso (MOREIRA, 2018, pág.34) obtivemos um 

resultado semelhante, o que nos levou a seguinte conclusão: 
A referida agremiação leiga era um espaço de criação e consolidação de laços, forjando redes e alianças que se 
reverberavam em outras esferas das vidas desses sujeitos, pois os irmãos batizavam os filhos de outros irmãos; e 
não apenas isto: foram identificados 11 assentos de batismos de escravos de irmãos terceiros em que os padrinhos 
também eram irmãos terceiros. 

 

O testamento do já citado comerciante Manoel Lopes da Silva Couto apresenta outra informação que pode 

ampliar o panorama acerca dos vínculos que eram tecidos no interior do sodalício. Manoel Lopes, declarou ser solteiro 

e ter uma filha natural havida de uma escravizada do seu confrade Luiz Gonçalves Fiuza, e disse mais: 

 
e não tendo de presente outro herdeiro que possa ser de meus bens senão a uma mulatinha chamada Eulaya filha 
de outra mulata chamada Josepha escrava de Luiz Gonçalves Fiuza a qual a dita mulatinha Eulaya a forrou o 
mesmo Luiz Gonçalves sem interesse algum[grifo nosso] como consta da carta de alforria que lhe passou189 

 

O reinol Luiz Gonçalves Fiuza também integrava o sodalício da Cachoeira. Poderíamos atribuir a concessão da 

alforria “sem interesse algum” a sociabilidade confrarial? O trecho extraído do testamento informa que Manoel Lopes 

não sofreu nenhum ônus econômico para libertar a sua filha. Podemos aventar a hipótese de ser Luiz Fiuza o padrinho 

de batismo de Eulaya, haja vista que ela continuou residindo em sua casa após a morte do seu pai190. 

 

Desvios Morais na Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira: a irmã dona Joana da Cruz e o irmão prior João 

Rodrigues Adorno. 

 

Os indivíduos que desejassem integrar o quadro social da Ordem Terceira do Carmo deveriam seguir as regras 

contidas nos estatutos. Segundo Nívea Mendonça (2015, pág. 41) o capitulo 15 do estatuto da Ordem Terceira do 

Carmo de Vila Rica determina que o solicitante deveria “ser livre de infâmia e escândalos, já que para usar dignamente 

o hábito de terceiro Carmelita, o professante deveria ter bons costumes e boa procedência”.  

                                                        
188 AMC, caixa 04, doc. 28. Testamento de João Gomes de Araújo, anexo ao seu inventário post 
mortem. 
189AMC, caixa 12, doc. 103. Testamento de Manoel Lopes da Silva Couto, anexo ao seu inventário post 
mortem. 
190AMC, caixa 12, doc. 103. Testamento de Manoel Lopes da Silva Couto, anexo ao seu inventário post 
Mortem, pág. 105. 
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Durante muitos anos a historiografia utilizou os estatutos das agremiações afim de traçar o perfil dos indivíduos 

que congregavam nos espaços da sociabilidade leiga católica no período colonial. A caracterização de um grupo a 

partir da documentação oficial tende a revelar a imagem, o modelo idealizado pela instituição, mas não poderia 

assegurar a concretude de tais padrões. 

A historiografia recente vai mostrar a fragilidade de tais análises. Gustavo Barbosa (2010, pág. 74-76) 

encontrou um percentual de 26% de ilegitimidade na prole dos terceiros franciscanos de Mariana. Certamente que as 

relações consensuais não legitimadas pelo crivo da Igreja Católica tridentina deveria ‘macular’ a imagem do sodalício 

perante a sociedade local. Analisando unicamente pelo prisma dos ditames contidos nos estatutos, afirmaríamos que 

este seria um fator que restringiria o acesso ao sodalício. 

Diferindo do que foi apresentado por Barbosa (2010), encontramos um caso de uma irmã que declarou possuir 

um filho natural. 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. Além de não ser filha de legitimo matrimônio, 

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” 191. 

O segundo caso se refere ao prior, João Rodrigues Adorno, que 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 anos192.  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.193 

Segundo o estatuto da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, o prior deveria ser “nobre por geração ou pelo 

trato de que viver, de sorte que se siga maior respeito e autoridade.” (MENDONÇA, 2015, pág. 63). Certamente, a 

existência de um filho natural poderia inviabilizar a posse de um cargo de tal natureza. Porém, a condição 

socioeconômica do capitão Adorno seria suficiente para  ‘abonar’ tal falta.  

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.  

                                                        
191LEV, Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749, folhas 34v.  
192LEV, Livro de óbitos da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Cachoeira, 1740-1749, folhas 31.  
193 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia Avulsos, Cx.13, Doc. 1092  
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Considerações finais 

 

Esse 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 

A análise dos registros coletados referentes aos irmãos terceiros que atuaram na Ordem Terceira de Nossa 

Senhora do Carmo de Cachoeira (OTCC) aponta para existência de redes de sociabilidade que atuavam no referido 

sodalício. O espaço confrarial promovia o enraizamento dos indivíduos na dinâmica social local, além de promover a 

ampliação de redes de crédito que circulavam nas freguesias que pertenciam à Vila da Cachoeira. 

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 apelaram à sociabilidade religiosa tecida no decorrer de suas vidas.  
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Ementa: 

Este Simpósio Temático focaliza as pesquisas na área de gênero em suas múltiplas articulações interseccionais associando os 
conceitos de raça, classe, geração, identidade, sexualidade, entre outras. Abriga trabalhos cujas analises históricas tenham as 
relações de gênero como condicionante das experiências históricas de homens e mulheres. Busca reunir pesquisas que possam 
revelar práticas de mulheres no passado e no presente, assim como interpretações que se voltam para os homens, também eles 
excluídos dos campos históricos em benefício da figura ficcional do “Homem” sujeito universal. 

Palavras-chave: Gênero, história, interseccionalidades 

Justificativa: 

A produção historiográfica brasileira das últimas décadas tem articulado o conceito de gênero a uma significativa gama de temas 
e discussões históricas: Gênero e Identidades, Gênero, Escravidão e Pós-Abolição (incluindo a dimensão da mudança nas 
categorias de cor e seus significados), Gênero e Racismo, Gênero e Feminismo, Gênero e Família, Gênero e trabalho, Gênero e 
Cidades, Gênero e Sexualidade, Gênero e Conjugalidade, Gênero e Cotidiano, Gênero e Honra, História das Mulheres, entre 
outros. O ponto chave dessa proposta está justamente no entendimento do conceito de gênero como capaz de evidenciar as 
diversas clivagens sociais nas quais estão inseridos homens e mulheres, ou seja: étnicas, raciais, de classe social, geracional, 
sexuais, entre outras.18 A naturalização das desigualdades de gênero desempenha uma função fundamental na reprodução das 
desigualdades sociais quer sejam elas de classe, raciais, de geração ou sexuais e ajudam a difundir a ideia de igualdade de 
oportunidade para todos ainda que em presença de forte hierarquização e profundas 
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18 Sanches, Ma. Aparecida Prazeres, As razões do Coração, As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, relações raciais 
e sexo-afetivas em Salvador 1889/1950. Tese de Doutoramento, Niterói: 2010, p.15. 

desigualdades sociais. Isto se torna possível, pois as desigualdades de gênero aludem sempre às relações de poder. A forma como 
se vivenciam a opressão e a discriminação está diretamente relacionada a esta articulação. Os papéis sociais instituídos para 
homens e mulheres são estabelecidos no conjunto da sociedade, como normas ou como costumes, sendo possível percebê-los nas 
histórias de vida, nos documentos oficiais ou nas leis. Assim sendo, a proposta desse Simpósio Temático visa congregar 
pesquisas que articulem a categoria gênero em suas múltiplas dimensões e em variadas temporalidades históricas. 

Objetivos 

Reunir pesquisas na área de gênero em suas múltiplas articulações interseccionais associando os conceitos de raça, classe, 
geração, identidade, sexualidade em variadas temporalidades históricas. 

Propiciar um diálogo entre pesquisadores e pesquisadoras da área de gênero com o objetivo de formar uma rede regional de 
pesquisadores em história das mulheres, relações de gênero, feminismos e masculinidades. 

Propiciar debate historiográfico com vista a preencher lacunas subjacentes às discussões de gênero na Bahia e no Brasil, bem 
como, estimular o surgimento de novas pesquisas nessa perspectiva de reflexão. 

 

 
1. SOLIDÃO DA MULHER NEGRA; UMA LEITURA DO LIVRO A COR PÚRPURA DE ALICE WALKER 
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A sociedade estadunidense habitou em um sistema legal de escravização  do século XVIII ao século XIX. A 

comunidade afro-americana naquela época representava pelo menos 40% da população americana da região sulista do 

país, sendo que nas demais regiões a população escrava era tênue ou praticamente inexistente. Os estados localizados 

ao norte dos EUA seguiam um sistema capitalista fundamentados no comércio e na indústria, portanto, tinha ideias 

antagonistas ao sistema escravocrata exercida pelos sulistas.  No sul do país existiam os maiores latifundiários norte-

americanos adeptos a Plantation, desse modo, o comércio de escravos ali se concentrava. No auge do período 

escravocrata, o país americano era detentor de mais de 4 milhões de escravos, dentre os quais, em média, 50% desse 

contingente eram mulheres. As mulheres escravizadas permaneciam no cultivo agrícola onde as culturas 
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predominantes eram de  cana-de-açúcar, tabaco e algodão, apenas uma singela minoria eram direcionadas ao trabalho  

doméstico. (DAVIS, 1983). 

Após uma breve análise retrospectiva, logo percebemos que, no que se refere ao período escravocrata, as 

mulheres escravizadas, sofriam todas as formas de violências (físicas, morais, verbais e sexuais). Não eram feitas 

quaisquer distinções em relação à gênero quando se tratava de escravizados. Homens e mulheres possuíam funções e 

tratamentos semelhantes no campo de cultivo. Em momento algum elas gozavam do “privilégio” da feminilidade, 

obtendo uma abordagem  um pouco mais amena no tocante aos homens. As escravas foram entendidas como 

mulheres, unicamente, no átimo da fertilidade, pois a reprodução era um mecanismo  fundamental para a multiplicação 

da mão de obra  escrava sem custo.  O ápice da exaltação da reprodução em massa aconteceu, sobretudo, a partir do 

período em que a importação de escravos começa a ser vetada, por volta de 1808, durante o governo de Thomas 

Jefferson.  Outro fator que contribuiu para que os fazendeiros obrigassem suas escravas a ter filhos, era a dilatação 

exponencial do comércio industrial de algodão, principalmente no sul dos Estados Unidos, o que requeria um 

acréscimo expressivo da mão de obra escrava. O país estava em um momento em que aguardava o mais singelo 

estopim para traçar uma guerra civil.  A indústria seguia a todo vapor, dispensando a mão de obra da mulher branca 

obrigando-as a retomar a suas posições de ‘dona de casa’ e ‘mãe’ o que consequentemente abarcava a desvalorização 

do universo feminino. Contudo, até mesmo essa posição de inferioridade, referia-se à mulheres brancas, não alcançava 

as negras, uma vez que elas permaneciam como meros seres reprodutores escravizados. (DAVIS, 1983). 

Apesar das escravas férteis serem essenciais para a manutenção de um contingente considerável de mão de obra 

nas grandes fazendas, através da sua reprodução, não eram concedidos a elas um acolhimento diferenciado, ou no 

mínimo um tratamento digno de uma gestante. As mulheres escravizadas eram classificadas como aptas ou não aptas 

para reproduzir. O fato dessas mulheres serem reprodutoras, não significava que elas seriam consideradas mães, como 

afirma Angela Davis em seu livro Women, Race & Class; 

Since slave women were classified as “breeders” as opposed to “mothers,” their infant children could be sold 

away from them like calves from cows. One year after the importation of Africans was halted, a South Carolina 

court ruled that female slaves had no legal claims whatever on their children. Consequently, according to this 

ruling, children could be sold away from their mothers at any age because “the young of slaves … stand on the 

same footing as other animals”.( DAVIS, Angela, 1983, p. 12) 

Sendo assim, as escravas eram vistas como meras reprodutoras, e delas eram retiradas título de mãe e o direito 

à própria maternidade. Seus filhos se reduziam a crias aptas a comercialização, que seriam arrancados de seus braços 
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sem qualquer hesitação, assim fosse conveniente. Nas punições enfrentadas pelas escravas gestantes, inexistia qualquer 

regalia por conta da sua gestação, pois os castigos permaneciam transpondo a barbárie. Quando puérperas, as escravas 

chegavam a ser obrigadas a ir para o campo de cultivo e levar seus filhos recém-nascidos consigo, àquelas que se 

recusavam a manter seus bebês nos locais em que trabalhavam, deixavam-nos nas cabanas sob os cuidados de crianças 

pequenas, ou idosos que não tinham mais condições de trabalhar na agricultura. (DAVIS, 1983). 

Para os escravagistas, os escravos eram tidos como propriedades, e não havia  discriminação por gêneros( 

termo incomum na época), etnia, ou até mesmo sexualidade. O tratamento permanecia no mesmo patamar de 

igualdade, ou podemos dizer desigualdade.  No tocante a mulher, os castigos tornavam-se ainda mais severos e 

monstruosos do que aos demais, pois, além de ser alvo de chicotadas, mutilações entre outras penalidades, as escravas 

ainda sofriam com punições sexuais, ou seja, elas eram frequentemente estupradas como método de punição e de 

coibir possíveis rebeliões causadas por elas. O uso da força do trabalho feminino, em alguns momentos chegou a 

equiparar e inclusive ultrapassar a utilização do trabalho masculino, visto que o custeio de aquisição e manutenção de 

escravas era inferior ao dos escravos. Em muitas fábricas têxteis, em refinarias, ou até mesmo indústrias que 

arquitetavam e construíam estradas de ferro, o maior número de mão de obra era de mulheres e crianças negras. 

Partindo desse pressuposto, Angela Davis (1983) reforça que “Women  were not too “feminine” to work in coal mines,

 in iron foundries or to be lumberjacks and ditch diggers. When the Santee Canal was constructed in North 

Carolina, slave women were a full fifty percent of the labor force.”(p. 14). Após a abolição da escravatura nos Estados 

Unidos, decretada oficialmente em 1865,  as questões que afligiam as mulheres de cor perdurou, afinal esse período 

pós-abolição foi o âmago para a manutenção de problemas já existentes. Uma realidade que se arrasta na 

contemporaneidade, camuflada por um contexto social diferente. 

Estudar a mulher negra, em busca de recortes na história, desde os primórdios até os tempos atuais, tem sido 

para mim, como uma forma de conhecer e reconhecer minha ancestralidade, o que subsidia na construção da minha 

identidade enquanto mulher negra.  Assim como tantas outras mulheres negras, sinto o tamanho da responsabilidade 

de carregar a melanina na pele, numa sociedade onde o racismo possui tantas faces. Atualmente, ele se camufla em 

diversas vertentes, inclusive a da afetividade.  É comum no cotidiano das mulheres negras, elas sofrerem com 

preterimento, no entanto, por muito tempo eu ignorei a existência de um termo que denominasse essa condição de 

segregação vivida por nós.   

Na busca por respostas para essa condição de preterimento impostas às mulheres negras, o que me inclui, me 

deparei com termo, “solidão da mulher negra” que, de forma gradativa, vem sido discutida e questionada com mais 
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frequência, no meio acadêmico. Entendi que para disseminar conhecimento sobre o universo feminino negro, preciso, 

não só ter vivência, mas também ter respaldo e fundamentação de credibilidade, o que adquiro na teoria, através de 

leituras incessantes sobre autoras do feminismo negro. Foi justamente durante esse percurso de descobertas e 

construção identitária, que encontrei a escritora Alice Walker, dona de uma escrita arrebatadora, dentre elas A cor 

púrpura (1982), onde se apresenta como personagem principal ,Celie, mulher de origem africana, que sofre direta e 

intensamente com o sexismo e o racismo. 

Quando o assunto é mulher negra, a situação adquire uma complexidade ainda mais preocupante em relação à 

mulher branca, afinal, recai sobre nós, mulheres  negras, a dupla segregação; o fato de ser mulher, somado ao fato de 

ser negra. A preferência dos homens por se relacionar matrimonialmente com mulheres brancas é uma realidade 

enraizada e indissociável ao racismo. Contudo, esses dados gera uma nova discussão, quando percebemos que o 

preterimento de negras também reverbera através do universo masculino negro. Dados retirados do  National Survey of 

Family Growth (Pesquisa Nacional de Crescimento Familiar) apontam que na sociedade americana apenas 25% dos 

homens negros que se casaram em 2013, eram com mulheres negras. As pesquisas indicam ainda que, em 2006, em 

média 45% das mulheres negras que se casaram, permaneceram casadas, contra 60% das mulheres brancas. (RALEY; 

SWEENEY; WONDRA, 2015). Além de demonstrar que as mulheres brancas possuem maior propensão em se 

casarem intra ou interracialmente, em relação à negra, estas estatísticas reafirma a instabilidade nos relacionamentos 

conjugais de mulheres afro americanas. É importante salientar, que estes dados aqui apresentados não possuem o 

intuito de exaltar o ato do matrimônio, mas sim, fundamentar, através de estatísticas,  a existência do preterimento 

sofrido pela mulher negra americana. 

Na sociedade moderna, a preta se encontra nas camadas mais inferiores da pirâmide social, e essa exclusão gera 

o que podemos chamar de solidão social. Pela perspectiva afetiva, as negras também enfrentam o preterimento no 

“mercado matrimonial” pois ela não se encaixa no estereótipo pregado pela sociedade, o que denominamos de solidão 

afetiva da mulher negra. Solidão não é apenas um sentimento, ou estado de espírito, não necessariamente neste 

contexto. No que diz respeito às mulheres negras, é uma condição imposta a elas. Fundada nessa discussão, 

investigamos a partir do livro A cor púrpura (1982), da escritora estadunidense Alice Walker; Quais as dificuldades 

enfrentadas pela protagonista Cellie, sob a perspectiva de suas relações sociais, héteroafetivas, bem como as 

homoafetivas, confirmam e/ou reafirmam a solidão da mulher negra vivida pela protagonista?  

O presente trabalho tem por objetivo analisar as dificuldades enfrentadas pela protagonista Cellie, sob a 

perspectiva de suas relações sociais, héteroafetivas, bem como as homoafetivas, a partir do livro A cor púrpura (1982) 
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da autora estadunidense Alice Walker. Identificar elementos linguísticos presentes no romance A cor púrpura, que 

comprovem e/ou reafirmem a solidão da mulher negra vivida pela protagonista Cellie. A análise da obra de Alice 

Walker é reflexão a respeito da sua escrita, de como ela apresenta para nós, a sua protagonista, e passagens do 

romance que possam confirmar ou não a solidão por Cellie. Através das análises que faremos da obra, refletiremos 

sobre as causas do ininterrupto apagamento sociocultural, da misoginia, racismo, entre outros problemas, que  geram e 

solidificam a solidão social e afetiva. 

A literatura negra vive em constantes batalhas em busca de reconhecimento e estabilidade no mercado literário. 

É sabido que em tempos remotos as mulheres se submetiam a camuflagem em codinomes masculinos para ter suas 

obras publicadas e devidamente aceitas pela sociedade, que até então os censurava. No momento em que as mulheres 

tiveram o aval para publicar suas obras isentas de censura, essas mulheres eram as brancas. Quando o negro 

conquistou um espaço  no mundo literário, isso se limitava ao universo masculino, as mulheres negras continuavam à 

sombra. As escritoras negras vivam um dilema ainda mais perturbador, já que o racismo tem bases muito sólidas na 

sociedade estadunidense.  Contudo não podemos deixar de citar algumas das mais importantes percussoras da 

literatura feminina negra, as ativistas Maria W. Stewart e Sojourner Truth. Maria W. Stewart nasceu em Hartford, 

Connecticut, por volta de 1803. Ela utilizou de sua oralidade para denunciar os abusos sofridos por seus irmãos 

escravizados, sobre igualdade, e reivindicou oportunidade para as mulheres afro americanas  transformando-se em uma 

importante palestrante, com características religiosas. Stewart começou a escrever sobre pensamentos religiosos, 

pregando a igualdade racial e de gênero perante os mandamentos  divinos, e mais especificamente sobre o direito da 

mulher negra. A partir dessas escritas, Stewart inicia seu legado como escritora, se tornando jornalista, mais tarde, com 

notáveis publicações em jornais antiescravagistas. (PASSOS, 2008). No tocante a Sojourner Truth, ela foi uma escrava 

fugida, que por anos conciliou seu trabalho de empregada doméstica com a vida de palestrante ativista, feminista, 

abolicionista e escritora.  Sojourner ficou mundialmente conhecida pela sua coragem de debater com homens brancos 

em ambientes misóginos, onde mulheres não ousavam discursar, pois não lhes eram concedido espaço para expor suas 

ideias, independente de sua raça. ( PAINTER, 1997). 

A ativista feminista Alice Walker é uma escritora renomada dos Estados Unidos, detentora de diversos prêmios 

nacionais e internacionais. Algumas dessas premiações foram adquiridas devido ao seu mais famoso livro A cor 

púrpura, lançado em 1982.  O romance de caráter epistolar narra a vida de Cellie, uma garota negra de 14 anos, que 

escreve cartas para Deus e para sua irmã Nettie, nas quais ela se lamenta da vida que leva como esposa de um homem 
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muito mais velho e violento. A protagonista e narradora do romance, tinha dois filhos, frutos dos constantes estupros 

que sofria por parte do seu padrasto.  

Cellie, é uma personagem fictícia no romance A cor púrpura (1982), porém foi a representação fidedigna de 

tantas outras mulheres negras da época, que  sofreram com o racismo na sua vertente mais cruel, além do machismo 

que imperava impiedoso na década de 80, nos Estados Unidos. A protagonista passou anos da sua vida sendo 

estuprada, espancada pelo marido de sua mãe, e teve dois filhos com esse homem que ela acreditou por anos ser seu 

pai. Ela foi entregue para um senhor mais velho, onde essa configuração de ‘família’ se repetiu. Passado os anos, 

depois de ter seus dois filhos entregues à adoção, Cellie descobre a possibilidade de uma relação homoafetiva, quando 

se apaixona por Shug Avery. Essa mulher por quem Cellie se apaixona , tem uma parcela imensa de contribuição para 

a descoberta da identidade e sexualidade de Cellie, mas, em pouco tempo Shug se afasta da protagonista para manter a 

relação com um jovem que ela conheceu em uma de suas viagens. Como válvula de escape, Cellie escreve diversas 

cartas para deus e para sua irmã, contando os seus lamentos diários. 

A conjuntura política e social do país estava em um momento em que a condição do negro era de subsistência, 

ainda submetidos a algumas leis segregacionistas, apesar das incessantes lutas dos movimentos negros e feministas na 

busca pela igualdade dos direitos como cidadãos americanos. A hierarquia racial imposta nos EUA conduziu o negro a 

uma posição completamente desigual na pirâmide social, o que toma uma proporção ainda mais desfavorável quando 

se trata de mulher negra. Devido à presença marcante do sexismo e o patriarcado na sociedade americana, o homem 

negro alcançava certo nível de aceitação por parte da população branca. ( DAVIS, 1983). 

A aversão patológica à classe feminina negra, é uma prática que transpôs os séculos, gerando um ciclo 

misógino vicioso, impondo à mulher negra uma propensão de depreciação tanto social, quanto afetiva. No que tange 

ao estudo sobre a solidão da mulher negra, gradativamente, ele vem tomando forma nos últimos anos, e aos poucos, 

tem ganhado reconhecimento de tema relevante a ser abordado, no meio acadêmico, mas não na sociedade como um 

todo. Contudo, a importância de estudar a solidão da mulher negra ainda é uma lacuna e um problema social ainda 

pouco discutido. A solidão da mulher negra não deve ser entendida como um problema particular das mulheres negras, 

mas sim, um problema que atinge o social, como tantos outros. Entender as relações afetivas dessas mulheres 

configura-se na perspectiva de gênero e raça, mas principalmente no campo da subjetividade dessas mulheres 

oprimidas pelo machismo e o racismo.  
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Faz-se necessário examinar desde os primórdios, a base dos transtornos que não só ferem a ancestralidade,  e a 

identidade, mas também  acomete o cotidiano feminino negro, causado pela própria sociedade na qual fazemos parte. 

O corpo da mulher preta vive marcado pelas chicotadas da época da escravidão e é inegável que isto é um extremo 

agravante para a estigmatização e desvalorização do corpo negro feminino. A abordagem que a mulher negra tem 

sofrido na sociedade contemporânea, é fomentada cruelmente, tanto pelo racismo, quanto pelo sexismo, sendo esses, 

efetivos causadores  da objetificação e invisibilidade da negra nas diversas esferas sociais. Sem qualquer eufemismo, 

podemos afirmar que o corpo feminino negro, desde sempre é considerado animalístico, e rotulado como algo  de 

finalidade de servil.   

Os resultados deste trabalho de pesquisa poderão servir para estimular discussões em sala de aula, por partes 

dos alunos e professores, sobre os problemas que afetam as mulheres negras, bem como, somados à outros projetos do 

mesmo gênero contribuir com ampliação do campo de estudo sobre solidão da mulher negra, além de ser fonte de 

informação e reflexão acerca do tema. Pesquisas como essas são substanciais para gerar discussões e questionamentos, 

mesmo que gradativamente, em todos os âmbitos sociais,  sobre o modo arbitrário com que tratam as mulheres negras. 

Por mais utópica que pareça ser a equidade social almejada pelo feminismo negro, demandamos, urgentemente, de um 

mínimo de dignidade e respeito, o que só será adquirido com mais solidez, quando a comunidade afrodescendente tiver 

acesso à informação sobre seus plenos direitos, podendo reivindica-los, e então desfrutá-los. Contudo, essas 

informações precisam chegar ao social e ao público que mais interessa, com mais contundência. 

Segundo Silvane Silva (2008) o período de pós-abolição foi crucial para enraizar diversas formas de ocupações 

exploradoras, com péssima remuneração, no que se refere ao negro. Nesse mesmo panorama Helena Theodoro 

confirma; 

 
A mulher negra foi, na escravidão e nos primeiros tempos de liberdade, a viga mestra da família e da comunidade 

negras. Neste período inicial de liberdade, as mulheres foram forçadas a arcar com o sustento moral e com a 

subsistência dos demais. Sem condições de conseguir trabalho conforme os meios acenados durante a campanha 

abolicionista, o homem negro ficou sem ter como prover o seu sustento ou o da família. Neste momento, a mulher 

negra foi a grande batalhadora.( THEODORO apud SILVA, 2008, p. 3) 

 

 Essa mulher batalhadora, que se via obrigada a trabalhar ainda em condições de subsistência para sustentar sua 

família, era a mesma mulher que continuava a sofrer abusos sexuais, sem poder reivindicar, correndo o risco  de ser 

presa.  Partindo desse pressuposto, entende-se que este dilema social, como já foi relatado anteriormente, pode ser uma 
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consequência do período da escravidão, afinal o universo feminino negro, assim como naquela época, ainda é rotulado 

como um corpo que possui a mera finalidade de servir. Um corpo conceituado como animalístico e primitivo. 

(HOOKS, 2014). Essa é a mesma perspectiva trazida por Angela Davis em seu livro Mulheres, Raça e Classe, “Os 

abusos sexuais sofridos rotineiramente durante o período da escravidão não foram interrompidos pelo advento da 

emancipação.” ( 2016, p. 105) 

             A luta incessante das mulheres negras por sobrevivência somam-se à muitas outras lutas, como pelo 

respeito, por equidade e até mesmo o direito de amar e/ou ser amada, ou no mínimo, ser vista como alguém digno 

de se constituir um laço matrimonial.  Baseado nesse pensamento, Lívia Natália, em um texto publicado no site 

Geledés, discute sobre essa relação afetiva intra e inter-racial, e critica o sistema racista e a não-naturalização 

dessas relações. 

Uma mulher negra é sistematicamente preterida pela maioria dos homens negros. Não existe uma naturalização de 

uma relação afetuosa e saudável entre homem e mulher negros. Qual é o sintoma disso? Qualquer homem negro 

que tem algum papel mínimo que seja de destaque terá em 90% das vezes uma mulher branca como 

acompanhante, porque a mulher branca surge como ideal para esse homem. Nós, mulheres negras, ficamos sempre 

como segunda opção ou nós ficamos sós. (NATÁLIA, 2016) 

 

Em contrapartida Lívia Natália, nesse mesmo  texto  Mereço ser amada (2016), nos remete a traçar uma 

reflexão sobre o fato de quando ser sozinha pode ser uma imposição ou escolha; 

Antes só do que mal-acompanhada, muitas vezes sai da boca de uma mulher que dorme sozinha, com uma cama 

recheada de travesseiros. Ninguém quer, deliberadamente, ser sozinho.(...) Se o somos, é porque a relação 

degringolou em traições ou descuidos que geraram uma solidão terrivelmente acompanhada. (NATÁLIA,  2016) 

Nesta perspectiva, a antropóloga Lélia González, em seu artigo Por um feminismo afrolatinoamericano 

critica a forma como somos classificadas como um objeto a ser definido e nos chama a atenção para a violação dos 

direitos das mulheres negras “(...) nós mulheres e não-brancas fomos definidas e classificadas por um sistema 

ideológico de dominação que suprime nossa humanidade justamente porque nos nega o direito de ser sujeitos. ’’ 

(GONZÁLEZ, 1988, p. 135).  Esse trecho da fala de González é trazido para essa discussão, justamente como forma de 

evidenciar que esse preterimento não se restringe ao espaço físico afrolatinoamericano. O mundo prega uma cultura 

racista. Nos Estados Unidos, o racismo impera,  e é reproduzido em todas as esferas. A literatura e os meios de 

comunicação, por exemplo,  são os principais disseminadores de  estereótipos da mulher negra como serviçal resistente 

e confiáveis, no país.(DAVIS, 1983). 
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Na obra A cor púrpura, Alice Walker criou uma escrita que detém de naturalidade, e de uma fala representante 

do dialeto negro nos Estados Unidos, o black english, uma vez que, delinear as discrepâncias linguísticas em relação à 

norma padrão é parte da composição da narrativa, pois, resgatando a proposição bakhtiniana:  

A comunicação verbal, inseparável de outras formas de comunicação, implica conflitos, relações de dominação e 

resistência, adaptação ou resistência à hierarquia (...) Na medida em que as diferenças de classe correspondem às 

diferenças de registro ou mesmo de sistema, esta relação fica ainda mais evidente (...) pois todo signo é ideológico 

e a ideologia é um reflexo das estruturas sociais (BAKHTIN, 2006, p. 14-15). 

 O projeto visa o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, e está sendo desenvolvido 

por meio de uma análise metódica da obra escolhida. A interpretação dos dados segue as determinações da Análise de 

Conteúdo e as categorias de discussão são determinadas após o estudo teórico e leitura detalhada das obras (ou da) 

literárias. Fizemos levantamento teórico-bibliográfico acerca da literatura contemporânea, mais especificamente sobre 

o romance e o protagonismo de mulher negra, logo após acontece  a organização dos dados levantados, a análise da 

protagonista, suas particularidades, bem como seus espaços. Estão sendo feitos destrincha e ordenação dos resultados 

encontrados no  livro. Buscamos  indícios que comprovem a solidão vivida pela protagonista negra, analisados através 

de elementos linguísticos. 

 

Considerações Finais 

O machismo adquire uma carga mais perigosa quando travamos uma batalha única contra o racismo e 

deixamos de observar mais atentas as múltiplas facetas que o machismo desenvolve. É evidente que até as próprias 

mulheres negras lutaram por igualdade racial desde sempre, acreditando que este era o seu principal vilão. Assim Bell 

Hooks observa em seu livro Não sou eu uma mulher (2014) que “nas pesquisas realizadas entre as mulheres negras  

nos anos trinta e quarenta do século XX, quando lhes foi perguntado o nome da força mais opressiva nas suas vidas, o 

racismo e não o sexismo foi colocado no início da lista. “(p.7) É compreensível esse pensamento direcionado à um 

único sistema opressor,  porque o racismo investia cruelmente na raça negra, mas daí vem a importância de entender a 

interseccionalidade e perceber que os sistemas se fortalecem unindo-se uns aos outros.   

É inegável que escravidão deixou legados irreparáveis na vida das afro-americanas, que perpetuaram até a 

atualidade. As mulheres negras permanecem como seres preteridos em todas as esferas sociais, e isso está sim 

diretamente ligado ao sistema escravocrata. Negar esse fato é uma afronta e desrespeito a todas as batalhas traçadas 
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pela mulher negra à luz de sistemas opressores. Citando mais uma vez Bell Hooks (2014), ela afirma que “ A 

desvalorização da natureza feminina negra ocorreu como resultado da exploração sexual das mulheres negras durante a 

escravatura que não foi alterado no discurso de centenas de anos.” (p. 40) Essa mesma valorização reverbera na 

condição social e afetiva da protagonista Cellie. São tendências históricas que não se romperam com o passar dos 

séculos. É preciso entender a epistemologia da palavra ‘solidão’, não abandonando a perspectiva interseccional da 

condição solitária da mulher negra. Essa solidão acontece a partir da soma de inúmeros fatores de preterimentos e 

invisibilidade social, originados da condição indigna em que a mulher negra foi jogada durante o período escravocrata 

e após.  
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2. ENCRUZILHADAS AQUÁTICAS: UMA LEITURA DE   O QUE É INTERSECCIONALIDADE?, DE 
CARLA AKOTIRENE 
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RESUMO: O principal objetivo deste artigo é construir um panorama do pensamento de Carla Akotirene, intelectual 
do Feminismo Negro Brasileiro atual, a partir da análise do livro O Que é Interseccionalidade?, integrante da 
coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro e publicada em sua primeira edição pelas editoras 
Letramento e Justificando. Pretende-se desenvolver um exercício de leitura e reflexão crítica acerca da obra com o 
intuito de identificar possíveis aplicabilidades dos conceitos abordados pela autora, centralizando a 
interseccionalidade enquanto um instrumento e ferramenta eficaz para as práticas científicas, pedagógicas e, 
sobretudo, políticas. Este artigo é um dos resultados das articulações entre o pensamento feminista negro e o projeto 
de tese de Doutorado #TheGangstaProjectII, que compreende a construção de um novo arcabouço teórico-
metodológico para problematizar as masculinidades negras na cultura Hip Hop dos Estados Unidos, através das 
contribuições das epistemologias desenvolvidas por mulheres negras. O pensamento feminista negro ou afrocêntrico 
produz uma crítica sistemática aos privilégios epistêmicos que as feministas mentoras do pensamento feminista 
perspectivista possuem em sua branquitude, além de questionar e desafiar o pensamento feminista pós-moderno pela 
ausência de abordagens raciais em suas práticas científicas desconstrucionistas. Defende a especificidade epistêmica 
e a necessidade política de feminismos plurais que atendam às necessidades localizadas das mulheres, além de 
estabelecerem o conceito de interseccionalidade enquanto paradigma científico. O pensamento feminista negro 
enfraquece, definitivamente, a neutralidade da ciência hegemônica, bem como o essencialismo e universalidade da 
categoria mulher. É um pensamento comprometido com uma ética do cuidar, da responsabilidade pessoal/coletiva e 
do diálogo no processo de construção do conhecimento científico, representando a vida e existência negra em sua 
plenitude, criatividade e complexidade. A afirmação das especificidades e pluralidades das mulheres negras 
converge com outras vertentes de pensamentos feministas atualmente em maior evidência, como o pensamento 
feminista chicano. A emergência dessa vertente do pensamento feminista caracteriza a Quarta Onda do Feminismo, 
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marcado pela pluralização dos movimentos feministas e multiplicação das identidades das mulheres que expandiram 
e redimensionaram as redes de ativismo e militância política das mulheres, na transição dos séculos XX e XXI, 
apesar de possuir fatores de emergência ancestrais nas experiências coloniais e escravocratas de mulheres negras na 
Diáspora. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Interseccionalidade, Feminismo Negro, Epistemologia Feminisra Negra. 

 
 Em minha graduação em História na Universidade do Estado da Bahia, as discussões sobre Feminismo Negro 

eram praticamente inexistentes. Questões de gênero e sexualidade sempre foram pautas negligenciadas nas 

universidades e nos movimentos de ativismo e militância social, principalmente no qual eu integro, que é o 

Movimento Negro. O discurso exaustivo e unilateral do caráter estrutural da raça enquanto matriz fundamental das 

desigualdades no Brasil sempre turvou a visão sofisticada das mulheres negras sobre os fenômenos de subordinação e 

opressão presentes em nossa fantasmagórica história de colonialismo e escravidão. Mulheres negras sempre sofreram 

com a interrupção e silenciamento de seus discursos, e esse fato se torna mais evidente e explícito atualmente com a 

emergência meteórica do Feminismo Negro, que se anuncia como uma grande novidade para a branquitude. 

Felizmente a produção acadêmica de mulheres negras aumenta vertiginosamente nos repositórios institucionais das 

universidades, fenômeno desencadeado principalmente pelo sucesso da implementação do sistema de cotas raciais, 

sendo gradativamente incorporadas nas bibliografias de ementas de disciplinas, referenciadas nas pesquisas 

científicas e a caracterizar um vetor do mercado editorial brasileiro, que começou (enfim) a investir, mesmo que 

ainda de maneira insuficiente, na publicação e tradução de obras de mulheres negras. O Que é Interseccionalidade? 

constitui uma das várias obras que marcam profundamente esse momento e anunciam tempos de empoderamento 

discursivo para as mulheres negras. 

Carla Akotirene além de ser mestra e doutoranda do programa que eu também integro como discente, o 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade 

Federal da Bahia (PPGNEIM/UFBA), descende de uma linhagem de rainhas negras que se expressa não só na 

realeza de seu nome, mas também na altivez de uma mulher filha de Oxum, yalodê proprietária de um pensamento 

profundo como um rio caudaloso e torrencial, no qual deixo-me conduzir e transbordar em seu fluxo que é o livro O 

Que é Interseccionalidade? Hoje em dia é quase impossível falar em Feminismo Negro no Brasil sem citar e 

ref[v]erenciar Akotirene, sendo uma das suas maiores contribuições políticas a popularização da produção de 

intelectuais negras brasileiras e estrangeiras principalmente nas redes sociais, o principal campo de batalha das 

militantes e ativistas negras na guerra contra o patriarcado de supremacia branca. Akotirene, mesmo tendo um poder 
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avassalador de influência no pensamento feminista negro brasileiro, impressionantemente não possui a mesma 

projeção que outras intelectuais negras localizadas no eixo territorial Sul- Sudeste de nosso país. Sabemos muito bem 

que a produção intelectual possui um impulso maior quando estas regiões geográficas é o trampolim. A intenção aqui 

não é estabelecer rivalidades ou comparações desnecessárias, mas sim ressaltar o fato da existência de uma 

geopolítica da produção científica enquanto marcador decisivo na difusão e propagação de uma obra intelectual. 

Carla Akotirene deveria estar com uma agenda conturbadíssima, em maior evidência nas plataformas midiáticas, 

sendo premiada e ovacionada pelo Brasil e outros países, porém os holofotes raramente são apontados para o Norte e 

Nordeste. Apesar do reconhecimento em nível nacional e internacional ainda estar em processo gradativo, Akotirene 

reina plena entre as suas e os seus, sendo uma diva acessível nas redes sociais e atuando enquanto assistente social 

no município de Salvador, dedicando seu ofício em acolher e atender vítimas de violências domésticas. Os seus 

estudos e pesquisas estão concentrados nas questões de racismo e sexismos institucionais nas penitenciárias 

femininas, com produções acadêmicas também inéditas que também urgem serem publicadas em formato de livro e 

servirem como subsídios e parâmetros para produção de políticas públicas, principalmente para as mulheres em 

situação e contexto de cárcere. 

Em O Que é Interseccionalidade?, sou marinheiro errante navegando nas águas epistêmicas de Oxum. 

Levanto minha âncora e permito-me a uma incursão profunda, na qual Carla Akotirene conduz minha embarcação 

por uma complexa hidrografia de águas escuras, ora tranquilas, ora turbulentas em sua superfície. Intelectuais negras 

compõem a tripulação do meu barco e redirecionam o destino do meu devir-negro no mundo. A leitura da obra de 

estreia de Akotirene proporciona uma experiência única de arrebatamento e suspensão literária, típica das escritas de 

intelectuais negras que nos reposicionam diante do sublime e da redenção. O cárcere do silêncio, no qual as 

mulheres negras foram historicamente aprisionadas pelo terror colonial escravocrata, desaba pelas infiltrações e 

inundações que a obra de Akotirene provoca, além de provocar a náusea e o afogamento dos paradigmas científicos 

hegemônicos nos quais ainda insistimos mergulhar. Submerjo no rio da interseccionalidade e flutuo em 

encruzilhadas aquáticas, percebendo sua profundidade e densidade teórico-metodológica sedimentada em seu leito. O 

Que é Interseccionalidade? é uma carta náutica que orienta a navegação nos rios que desaguam no oceano do 

pensamento das mulheres negras, além de informar sobre os perigos que a perspectiva interseccional pode implicar, 

mapeando principalmente as críticas que atingem o conceito com a finalidade de seu fortalecimento, legitimação e, 

principalmente, sua aplicação orgânica e eficaz em políticas públicas para os sujeitos vulnerabilizados, subordinados 

e oprimidos em suas especificidades, feridos e traumatizados pelos atropelamentos identitários no tráfego insano das 

diferenças. Lembrando a antiga canção, nunca fomos marinheiros solitários em nossa navegação-devir, pois as 
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mulheres negras sempre nos acompanharam na viagem sem fim, nos ensinando a nadar nas águas do tempo e a 

aprender com os balanços constantes e inquietos da nossa embarcação, provocados pelo movimento da 

descontinuidade da história. 

O fascínio da sedução dos padrões científicos da intelectualidade hegemônica são subvertidos de maneira 

impressionante, como um antigo feitiço quebrado, pela escrita afrocentrada de Carla Akotirene. Demonstrando um 

altíssimo nível de rigor e sofisticação acadêmica, a autora entrega para o público leitor um texto estruturado de 

maneira extraordinária, que se anuncia como uma exaltação ao legado intelectual das mulheres negras na África e 

Diáspora Negra. Longe de pretensões revanchistas e anti-éticas de estabelecer novos padrões e formatos para a 

produção científica, a escrita de Akotirene é um dos inúmeros produtos do grande empreendimento político e 

intelectual do Feminismo Negro Brasileiro. A identificação é praticamente inevitável na leitura de O Que é 

Interseccionalidade? que, como o abebé de Oxum, não reflete um tipo de conhecimento narcísico e egóico tal qual o 

legado epistêmico euro-ocidental, mas sim um conhecimento que projeta o mundo e uma concepção ancestral (e 

urgentíssima) de humanidade. Talvez a forte erudição de Akotirene torne mais árdua a experiência da leitura para 

o público não-acadêmico pelas correntezas de referências e sua linguagem dourada e reluzente, apesar de, 

definitivamente, não ser sua real intenção. Imagino também o grande estranhamento da branquitude nos jardins 

suspensos da intelectualidade, que sempre se recusaram veementemente a se curvarem diante do legado intelectual 

das mulheres negras, sempre visto como meras águas turvas. Porém, esta é apenas uma suposição da recepção da 

obra. Ressalto que O Que é Interseccionalidade? é a estreia intelectual de Akotirene no mercado editorial: se torna 

necessário sim demarcar seu próprio espaço e provocar impacto, exigindo recursos intelectuais pesados e munições 

epistêmicas. Akotirene pulsa violentamente em quase 150 páginas, deixando leitorxs ofegantes e perturbadxs por 

dias por suas provocações, tornando o trabalho de resenha crítica um grande desafio, o qual me atrevi executar. 

Nenhuma resenha crítica possui o intuito de esgotar analiticamente as obras, e se alguém possuir essa vã intenção 

vai se frustrar com esse livro. 

O pensamento da intelectual negra estadunidense Kimberlé Crenshaw é o principal eixo no qual giram as 

abordagens teóricas do livro pelo fato da mesma ter proposto a interseccionalidade enquanto ferramenta política e 

perspectiva epistemológica, no fim do século XX. Porém, obviamente toda sua fundamentação teórica não se limita a 

este referencial: Carla Akotirene procura redimensionar o conceito a partir de um imbricamento de contribuições 

ancestrais e atuais de mulheres negras, construindo uma genealogia crítica que nos auxilia na compreensão do 

fenômeno de emergência do conceito de interseccionalidade, que podemos sintetizar da seguinte forma: 
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 O conceito oferece uma instrumentalização teórico-metodológica para elucidação das dinâmicas de 

associação e interação entre sistemas múltiplos de subordinação e opressão que incidem sobre os sujeitos, 

gerando processos de subalternização e marginalização. Implica um campo teórico de ação tática do poder, 

no qual antagonismos, tensões e conflitos são gerados constantemente, caracterizado por Patricia Hill Collins 

como matrizes de opressão. O conceito é um instrumento para diagnóstico e tratamento holístico das 

vulnerabilidades e dos sofrimentos humanos, que afligem os sujeitos imersos nas hierarquias sociais. 

 A interseccionalidade compreende as matrizes de opressão enquanto categorias estruturais das relações 

sociais, nas quais são forjados os sistemas de privilégios, estratificações e hierarquias sociais. Estas não são 

autônomas, não atuam separadamente, não agem independentemente, estando sempre imbricadas e em 

simbiose, se entrelaçando e se reforçando dialeticamente. Raça, classe, gênero, sexualidade, geração e 

nacionalidade são os mais recorrentes marcadores de diferenciação e produtores de desigualdades e 

assimetrias de poder nas análises desenvolvidas por Akotirene no decorrer do texto. Outros possíveis 

marcadores de diferença também podem entrar em colisão, porém o signo da raça possui centralidade no 

funcionamento da mecânica estrutural das opressões. 

 A perspectiva interseccional evidencia o fracasso do Feminismo hegemônico em não contemplar 

politicamente as mulheres negras a partir de uma noção universalista da categoria mulher, bem como a 

ineficácia das políticas masculinistas e machistas do Movimento Negro, centrada na experiência existencial 

do homem negro e no caráter estrutural do signo da raça, sendo este um álibi exaustivamente utilizado para 

omissão dos problemas de gênero racializados. O conceito critica o pensamento dualístico colonial que 

transforma a mulher negra no “outro do outro”, como conceitualiza a intelectual e artista Grada Kilomba, 

rompendo com as oposições e análises dicotômicas dos marcadores da diferença. 

 O status de outsider within proposto pela intelectual negra estadunidense Patricia Hill Collins, traduzido e 

aplicado por Carla Akotirene como “forasteira de dentro”, propiciou uma melhor sistematização do conceito, 

pois posiciona as mulheres negras em uma espécie de interdito político: mesmo que pressionadas pelos 

tensionamentos do Feminismo hegemônico e Movimento Negro, o status gera efeitos de força e potência de 

enunciação discursiva para as mulheres negras, estabelecendo pontos de vistas e perspectivas particulares, 

especiais e singulares de visão da realidade, da sociedade e do mundo. Interseccionalidade implica 

posicionalidade, aspecto que dialoga diretamente com o conceito de lugar de fala, sistematizado no 

pensamento da filósofa Djamila Ribeiro. Diferentes níveis de opressões e privilégios posicionam 

diferentemente os sujeitos nos campos de forças, determinando os graus de vulnerabilidade em determinados 
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contextos, além de localizar os posicionamentos dos sujeitos em relação ao centro e à margem nas relações 

de poder, limitando ou ampliando sua agência histórica. 

 O conceito de interseccionalidade possui um caráter altamente transdisciplinar e compreende experiências de 

vida agenciadas e compartilhadas coletivamente por mulheres negras no decorrer da história, produzido por e 

prioritariamente para mulheres negras. Porém, a natureza interligada das opressões desenvolveu o princípio 

de solidariedade e humanidade intrínsecos ao pensamento feminista negro, oferecendo um projeto alternativo 

e humanista para reorganização da sociedade, promovendo estratégias de coalizão política entre a 

diversidade de mulheres e movimentos de ativismo e militância social, evitando os separatismos identitários. 

 A perspectiva analítica da interseccionalidade é física, não matemática. Como enfatiza Carla Akotirene, não 

se trata de capacidade de somatização ou aglutinação de opressões sobre um mesmo corpo, mas sim sobre as 

ações e os efeitos que a colisão das estruturas das matrizes das opressões causam sobre os sujeitos. Como 

costumo dizer, a interseccionalidade não é uma balança para medir e comparar o peso da abjeção dos corpos, 

nos termos de Judith Butler, classificando-os e estabelecendo hierarquias de quem é mais ou menos 

privilegiadx ou oprimidx. A recorrência ao pensamento de Audre Lorde se torna indispensável: 

definitivamente, não existem hierarquias de opressão. Em plena concordância com Akotirene: 

 

“(...) A interseccionalidade impede aforismos matemáticos hierarquizantes ou comparativos. 
Em vez de somar identidades, analisa-se quais condições estruturais atravessam os corpos, quais 
posicionalidades reorientam significados subjetivos desses corpos, por serem experiências 
modeladas por e durante a interação das estruturas, repetidas vezes colonialistas, estabilizadas 
pela matriz de opressão, sob a forma de identidade” (AKOTIRENE, 2018, p. 39) 

 

A aplicação do conceito de interseccionalidade não estabelece um paradoxo binário, maniqueísta e 

antagônico de oprimidxs versus opressorxs, característica paradigmática do pensamento eurocêntrico ocidental, 

reverberada nos marxismos e feminismos hegemônicos. Essa perspectiva conceitual me fez lembrar de uma situação 

pessoal na qual eu e mais dois amigos fomos assaltados em um feriado no Centro da cidade de Salvador. Estávamos 

saindo de uma reunião de organização de um evento de sociabilidade e afirmação política de bichas afeminadas e 

fomos abordados por dois jovens negros, que pediam a nós algum dinheiro. Como nos recusamos a atender ao pedido 

por estarmos com pressa e principalmente preocupados por as ruas ficarem desérticas nos feriados e fins de semana, 

os mesmos jovens nos surpreenderam na subida da Avenida Sete de Setembro, sentido Praça Castro Alves, 

ameaçando com uma faca e roubando dois aparelhos de smartphones. Na ocasião coincidentemente apareceram dois 
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policiais em motocicletas, os quais se prontificaram a nos socorrer e a fazer uma busca imediata dos infratores, 

tentando um possível resgate de nossos bens. No terminal de ônibus da Barroquinha, fomos constrangidos ao 

extremo pelo tratamento violento de rendição e apreensão dado aos jovens, brutalmente peculiar da Polícia Militar na 

Bahia. Interpelados por um dos policiais, impressionantemente muito educado, fomos chamados para a identificação 

dos jovens. Atônitos, nós não tínhamos certeza se eram mesmo os jovens que nos abordaram, principalmente pelas 

estratégias de execução de assaltos, como mudanças de roupas (eles costumam vestir uma roupa sobreposta a outras 

para não serem facilmente identificados como os assaltantes, caso sejam capturados). Afirmamos não poder saber 

precisamente se eram realmente os jovens que tinham nos assaltado, porém a coerção dos policiais para 

reconhecimento era grande. Após mais uma sessão de violência, um dos jovens nos acusou injustamente de termos 

abordado eles para fazer sexo oral, ratificado pelo outro jovem, por isso eles decidiram nos assaltar. 

Sem delongas, acredito que é perceptível os efeitos da interseccionalidade só com esse relato pessoal de 

experiência traumática. Eu, um jovem negro, mesmo extremamente constrangido pela truculência da Polícia Militar 

em abordar os assaltantes, igualmente jovens e negros, possuí o mínimo de ética para não acusar prontamente os 

jovens negros capturados, pois sei perfeitamente que em situações de constrangimento e coerção policial falsas 

acusações são feitas e injustiças são executadas sobre nós homens negros, sempre estereotipados como criminosos. 

Porém, foi no momento de terror e pânico que um dos jovens negros manipulou o fato de sermos gays, pelo menos 

na leitura performativa dele sobre nossos corpos, para criar uma linha de fuga estabelecida por uma mentira 

homofóbica. Situações como essa nos fazem refletir que a perspectiva interseccional explicita a dinâmica circular do 

poder, nos termos de Michel Foucault: sujeitos oprimidos não estão isentos de praticarem opressões e podem sim 

corroborar para a prática da violência, pois este é o principal legado pernicioso do colonialismo. Lembrando Frantz 

Fanon em Os Condenados da Terra, o colonizador nos ensinou uma cultura de derramamento ininterrupto de sangue 

que é reproduzida como uma prática de poder principalmente entre os sujeitos colonizados. Os altíssimos índices de 

práticas de violências físicas e simbólicas contra as mulheres negras executadas pelos homens negros é um dos 

gravíssimos problemas sociais nos quais o conceito de interseccionalidade se torna eficaz para a promoção da justiça 

social. O oxê, machado do Imperador Xangô, possui as lâminas da justiça que cortam para ambos os lados, forjadas 

no fogo da interseccionalidade ancestral. Entretanto, é a nossa capacidade de também corroborar para a reprodução 

de violências que deve ser dilacerada de maneira implacável pela espada de Ogum. 

É muito difícil eleger a abordagem mais relevante de O Que é Interseccionalidade?, visto a grandeza 

indubitável da obra em sua inteireza. Porém, as correntezas de águas que atravessam o corpo líquido do livro lavam 

nossas almas negras imundas de colonialismos e irriga o terreno fértil das epistemologias produzidas pelas 
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intelectuais negras, do qual brota uma floresta densa de contribuições teórico-metodológicas às ciências. Cortando a 

mata fechada composta por uma flora de críticas à perspectiva interseccional, a denúncia de Akotirene ao 

extrativismo epistêmico do conceito pela branquitude intelectual atinge, tal qual a flecha de Oxóssi, o coração da 

colonialidade do conhecimento. Além das frequentes ameaças vomitadas pela ira dos paradigmas científicos 

hegemônicos em práticas de rejeição e tentativas de esvaziamento conceitual, o assalto teórico-metodológico da 

interseccionalidade é também constante por todos os lados. Em vez da adoção da gramática racial como instrumento 

de descolonização, a branquitude, como sempre fez na história, se apropria do conceito e submete- o aos seus 

interesses e benefícios próprios, reverberando em novas vertentes de ativismo e militância feminista como o 

Feminismo Interseccional, uma consequência bastante preocupante do conceito. A ausência de creditação e 

referenciação dos fundamentos epistêmicos do conceito de interseccionalidade às mulheres negras, mais uma vez, 

expulsa de seus corpos e psiques sua racionalidade e humanidade, bloqueando o reconhecimento. Em total 

concordância com Carla Akotirene: 

 

“O conceito interseccionalidade está em disputa acadêmica, há saqueamento da riqueza 
conceitual e apropriação do território discursivo feminista negro quando trocamos a semântica 
feminismo negro para feminismo interseccional, retirando o paradigma afrocêntrico. A proposta 
de conceber a inseparabilidade do cisheteropatriarcado, racismo e capitalismo está localizada no 
arcabouço teórico feminista negro, e quem o nega comete epistemicídio e racismo epistêmico.” 
(AKOTIRENE, 2018, p. 46) 

 

Contudo, diante dessa encruzilhada aquática deposito meu ebó de palavras, saúdo e alimento a minha 

ancestralidade intelectual. Porém, são nos caminhos incertos do mar que eu sou minha própria sorte, como um deus 

de mim mesmo, marinheiro belíssimo em vestes brancas e dono do meu próprio destino. São nas águas atlânticas do 

pensamento de mulheres negras nas quais me banho desde a infância que me purifico, descolonizando-me a cada 

leitura. Que as contribuições de Carla Akotirene e outras inúmeras intelectuais negras, igualmente incríveis e 

necessárias, causem, minimamente, alagamentos no solo árido e improdutivo da ciência hegemônica. 
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Resumo: O trabalho propõe o uso da ficção científica em análise histórica para a aplicação de um debate pedagógico 
sobre os estudos de gênero e sexualidade. Através do uso da franquia Ghost In The Shell, que contempla recente 
produção cinematográfica de 2017 (A Vigilante do Amanhã), as suas inspirações na animação de 1996 e uma série de 
quadrinhos japoneses de mesmo nome publicada originalmente entre 1989 e 1991, a pesquisa dialoga com as 
mudanças possíveis no corpo e a fragilidade do essencialismo material sobre as identidades humanas. Fazendo uso da 
ficção científica enquanto instrumento pedagógico aos estudos de gênero e sexualidade, debatendo a essência do corpo 
humano e suas amplas possibilidades de usos, o trabalho dialoga com o emblemático texto O Manifesto Ciborgue, da 
feminista Donna Haraway, que trata do usufruto político da tecnologia e suas fronteiras substanciais, além de fazer a 
construção de um panorama histórico das relações éticas e estéticas do ser humano com a tecnologia. Este trabalho 
oferece um canal de diálogo e seu uso no debate em sala de aula entre os estudos de gênero, o uso instrumental 
pedagógico e a historicidade da ficção e a desconstrução de essencialismos danosos às militâncias que envolvem as 
defesas das liberdades e legitimidades das sexualidades dissidentes. Como reflexos representativos da realidade social, 
corporal e política, o ciborgue, amálgama entre o corpo orgânico e os enxertos inorgânicos, personifica anseios, 
desejos e expectativas de superação da materialidade e do tempo e sua existência, quer real ou simbólica, confronta os 
limites estabelecidos ao corpo pelo seu uso social. Este diálogo científico faz uso dos conhecimentos possibilitados 
pelo uso filosófico da ficção e a esteira histórica de sua comparência ontológica atualmente tão significativos para a 
compreensão de conceitos chaves, como gênero e corpo físico, fundamentais para o combate aos discursos e 
imaginários que estimulam as desigualdades. 

Palavras-chave: Ciborgue, Gênero e Sexualidade, História do corpo. 
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A compreensão sobre os aspectos mais pertinentes dos estudos de gênero supõe-se distanciada por conta da 

narrativa comumente usada. Os debates científicos, pelas suas naturezas epistemológicas mais carregadas de 

informações, conhecimentos e métodos analíticos, tendem a um tipo de hermetismo filosófico. Tal cacofonia, entre a 

análise acadêmica e a prática em sala de aula, produz um hiato prejudicial, ocupado, então, por questões políticas e 

ideológicas, pelos inúmeros discursos opositores aos saberes libertários. 

Os estudos de gênero e sexualidades muitas vezes sofrem com tais interferências, como é o recente e evidente 

caso do discurso detratório e acusatório de “ideologia de gênero”. Em tal modalidade, grupos reacionários, na busca de 

manutenção dos regimes de poder sobre o corpo, produzem falaciosos argumentos, de sensacionalismo apelativo e de 

instrumentalização do discurso do medo, principalmente quando há interesse político dos produtores de tais discursos 

para o domínio da esfera pública. 

Como estratégia ideológica e política, enfrentam os espaços de conhecimento científico com empenho, fazendo 

uso da acessibilidade de seus discursos. Os grupos conservadores, principalmente os de base neofundamentalistas, são 

os mais interessados no controle dos corpos, justamente por conta disso são os que produzem mais estardalhaços 

diante dos avanços científicos. As interferências da vida privada no espaço público, a inversão de valores que produz o 

discurso de silenciamento dos cientistas na esfera de produção de conhecimento, bem como as interferências religiosas 

nos espaços políticos da contemporaneidade através da desprivatização da religião (ORTUNES; MARTINHO; 

CICARINO, 2019, p. 122-123). Fenômeno latente de imposição de controles e posturas sobre a sociedade partindo da 

particularidade religiosas. 

Com isso, é preciso retomar o debate sobre os lugares a serem ocupados pela ciência e pelos conhecimentos. 

Os Estudos de Gênero e os Estudos de Sexualidades surgem como saberes construtores de realidade sociais mais 

equitativas, justas e que contemplem direitos humanos e qualidade de vida. A história de uma reflexão sobre corpos, 

humanos, animais, artificiais, animados ou inanimados, onde o pressuposto analítico são as narrativas de ficção 

alimentadas de filosofias. A franquia Ghost In The Shell, de cultura japonesa e interferências ocidentais da ficção 

científica cyberpunk é o ponto de partida. E como a ficção, através de inúmeros suportes, como quadrinhos, jogos 

eletrônicos, filmes e séries, é o alvo persistente das perseguições ideológicas conservadoras, nos são instrumentos 

eficientes para o debate experimentável sobre os estudos que envolvem o corpo, suas identidades e suas práticas. 

 

A Alma na Máquina 
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O corpo é, talvez, o espaço de poder político mais crítico, pois é através de sua autonomia e liberdade que os 

grilhões que lhe são impostos se fragmentam. São através dos discursos sobre os fenótipos que a antiguidade separou 

os povos, que o mundo medieval ordenou as camadas hierarquicamente e a modernidade justificou a escravidão. Para 

os estudos de gênero e sexualidades, e suas respectivas construções identitárias, o corpo é o ponto central do debate, e 

a narrativa ficcional de Ghost In The Shell nos oferta excelentes exercícios analíticos, como iniciado em proposta 

anterior (LIMA, 2019, p. 238). 

A franquia Ghost In The Shell tem origem nas narrativas em quadrinhos japonesas, ainda que seu maior 

sucesso tenha acontecido com a primeira animação. Dividido em três volumes ligeiramente independentes, a história 

futurista trata das modificações nos corpos e nas mentes dos seres humanos para produzir benesses físicas e mentais, 

principalmente nos espaços de poder político e/ou militar. Escrita por Masamune Shirow, no final dos anos de 1980, 

apropria-se de todo um imaginário utópico de futuro humano atrelado às tecnologias eletrônicas, na estrutura literária 

do cyberpunk, subgênero da ficção científica que tem por característica fundamental as condições sociais humanas em 

decadência, mas supridas pelas potencialidades ofertadas pela cibernética. 

Cyberpunk é um gênero em evidência na Indústria Cultural de Entretenimento da segunda metade do século 

XX, principalmente no entorno dos anos de 1980. O termo surge como título de conto publicado em 1983 e escrito por 

Bruce Bethke, mas ganha corpo através do imaginário de William Gibson em seu livro Neuromancer, de 1984195. Essa 

subcategoria da ficção científica fazia o uso da fantasia futurista para equalizar sonhos de superioridade tecnológica 

com crítica à sociedade urbana, seus vícios e vicissitudes através da metáfora. São frutos diretos das pluralidades de 

ofertas de existência da pós-modernidade (FEATHERSTONE e BURROWS, 1996, p.79), das dinâmicas políticas de 

movimentos sociais pós-1970 e a explosão da cibernética na segunda metade do século XX. 

A subcategoria da ficção científica foi o ponto de partida para o autor de Ghost In The Shell construir seu 

universo e estruturar a franquia. No posfácio da primeira edição encadernada de Ghost In The Shell, datado de 

primeiro de agosto de 1991, o autor desloca culturalmente a necessidade do conceito de cyberpunk para além da 

realidade japonesa, que já abraçava a tecnologia como caminho progressivo. O cenário cultural do entretenimento era 

bastante propício, com a editora Kodansha publicando desde 1982 o quadrinho Akira, de Katsuhiro Otomo, e o filme 

Blade Runner, dirigido por Ridley Scott, nos cinemas de 1982. Blade Runner é especial influência à narrativa de Ghost 

In The Shell, principalmente com os temas que envolvem seres artificiais e modificações corporais, como veremos. 

                                                        
195 Além de outros autores que seguiram a premissa menos otimista de futuro na ficção, como Lewis Shiner, Bruce Sterling, Pat Cadigan, 
Vernor Vinge, entre outros. 
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O primeiro volume, The Ghost In The Shell, foi publicado pela editora Kodansha entre 1989 e 1991, na revista 

Young Magazine Kaizokuban196. A narrativa em torno da protagonista, Major Kusanagi, membro de organização 

governamental de combate ao terrorismo, descreve um futuro onde força militar e política são os recipientes de debates 

inúmeros sobre usos de tecnologias de informação e de modificação da corporalidade humana. Os sonhos humanos de 

super-potencialidades são descritos, como comumente ocorre em narrativas cyberpunk, através de explicações 

pontuais dos avanços científicos e das leis físicas. Masamune Shirow, em notas diversas nos rodapés das páginas da 

publicação, explica instrumentos, mecanismos, novos saberes e aplicações de um futuro imaginado através de sua 

criatividade. 

O segundo volume da narrativa em quadrinhos, Ghost in the Shell 2: Man/Machine Interface, foi publicado na 

mesma revista entre 1991 e 1997197. Ainda que não houvesse necessidade de informes explicativos, por se tratar de 

uma continuação, o mangá, como são chamadas as revistas em quadrinhos no Japão, apresentam novas notas 

acompanhando a narrativa, principalmente para descrever tecnologias cibernéticas. Os temas do corpo em intensa 

modificação e da mente em acelerada transformação continuam presentes, mas menos acentuados por uma exploração 

maior do erotismo visual através dos corpos femininos até mesmo em cenas de combate. 

Um conjunto de narrativas, quatro no total, que deveriam vir entre o primeiro e o segundo volume, foram 

compiladas para ocupar as páginas do terceiro volume. Com o título de Ghost In The Shell 1.5: Human Error 

Processor, foram produzidas entre 1991 e 1993 e publicadas posteriormente em volume único em 2003198. Mantendo 

as estruturas já conhecidas nos volumes anteriores, com pequenas narrativas separadas, trazendo um cotidiano de um 

grupo militar institucional, com a presença de notas explicativas e um toque de humor sarcástico. 

Com tais narrativas de base, foram produzidas animações, suportes narrativos que ganharam mais circularidade 

com a Indústria Cultural. A primeira, Ghost In The Shell, de 1996, dirigida por Mamoru Oshii, condensa os episódios 

ocorridos no primeiro volume de Masamune Shirow, inserindo um realismo narrativo, retirando consideravelmente o 

humor presente no mangá. A segunda animação, também sob direção de Oshii, de título Innocence, ou Ghost In The 

Shell 2: Innocence, foi lançada em 2004, seguindo um estilo mais próximo do noir e com a centralidade narrativa nos 

detetives Batou e Togusa. Produziram outras animações por outros diretores, bem como séries televisivas, jogos 

eletrônicos, mas que ampliariam a demasia a proposta desta investigação. 

                                                        
196 Lançada no Brasil pela editora JBC em 2016 em volume único. 
197 Lançada no Brasil pela editora JBC em 2017 em volume único. 
198 Lançamento proposto para dezembro de 2019 no Brasil, pela editora JBC. Até o término desta pesquisa, inédita no Brasil. 
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O debate sobre corpo, sobre seres artificiais e ampliações das capacidades humanas não é tão recente quanto 

tais explorações ficcionais. Na segunda animação, Innocence, o protagonista, Batou, cita convenientemente o filósofo 

René Descartes (1596-1650), sobre este não fazer diferenciação entre animado e inanimado, e que por perder uma 

filha, batizou uma boneca com o nome de Francine199. A alma, segundo tal filósofo, seria o elemento de separação 

entre humanos e outros seres, animais ou autômatos. O debate é seguido pelo filósofo materialista e médico Julien 

Offray La Mettrie (1709-1751), crítico de Descartes, que em escrito que lhe foi atribuído, L'Homme Machine, de 1748, 

contradiz o dualismo cartesiano, com corpo e mente atuando de forma concomitante e não separadamente, ainda que 

este assuma-se herdeiro do cartesianismo de Descartes200. Para Mettrie, materialidades avançadas poderiam alcançar 

autônoma inteligência se suas estruturas assim permitissem. 

Masamune Shirow deu o título de sua obra tendo por base em outro texto filosófico sobre corpo e mente. Em O 

Fantasma na Máquina, do filósofo Arthur Koestler, escrito em 1967, os estudos sobre a mente são tratados no terceiro 

capítulo intitulado Hólon. Neste capítulo, a mente é conceitualizada como uma parte e o todo, que funciona e tem 

acesso através da materialidade cerebral, que sem esta se perderiam todas as suas informações (KOESTLER, 1969, p. 

76-77). Essa correlação entre títulos já demonstra enorme aprofundamento e interesse de Shirow sobre o tema 

trabalhado no ocidente. 

 

O corpo Ciborgue 

Entre exposições de habilidades extraordinárias, condicionante da narrativa de ação pretendida em Ghost In 

The Shell, houve espaços para reflexões mais profundas. A Major Motoko Kusanagi, protagonista, discursa na página 

102 do primeiro encadernado, Ghost In The Shell: “As vezes me passa pela cabeça... ‘será que eu já não morri e essa 

pessoa que está aqui é apenas uma personalidade virtual, formada por um corpo e um cérebro cibernéticos’?”. Com 

modificações possíveis sobre os nossos corpos, então, o cérebro seria a fundamentação de nossa existência individual, 

e a personagem acrescenta: “a gente não vê o próprio cérebro (...). A gente só acredita que tem um porque a situação 

faz acreditar”. 

                                                        
199 Existe esse mito contato sobre a perda da filha e a substituição por uma boneca. Não existem registros que comprovem de fato a relação 
entre a perda da filha e o uso da boneca, mesmo em biografia mais aprofundadas sobre o filósofo, como o caso do historiador britânico 
Stephen Gaukroger na biografia Descartes, An Intellectual Biography, publicada em 1995 (GAUKROGER, 1995, p. 1-2). 
200 O debate sobre a relação humanos, animais e máquinas, animados e inanimados, foi muito mais amplo, podendo ser acompanhado no 
artigo de Mauro Dela Bandera Arco Junior, de título La Mettrie e o Cartesianismo, publicado no periódico Griot: Revista de Filosofia, em 2018 
(JUNIOR, 2018, p. 350). 
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Com essas falas, conseguimos colocar em mesa a correlação feita entre corpo e mente (aqui tida como uma 

espécie de sinônimo ou materialidade da alma). Neste sentido, a personalidade, a essência, abandonaria o corpo e 

estaria de fato enraizada na mente individual e inalterada. Eis o debate fortuito: O quanto podemos de fato modificar 

nossa materialidade sem perder quem somos essencialmente? Se temos, então, tecnologia para transformar nossos 

corpos, alterar sua base tanto para a contemplação de uma saúde física (cirurgias, uso de química, etc.) quanto para 

nossa saúde mental (amenizar dores, adequar aparência, atender aos anseios psicológicos), ainda há espaço para tratar 

o corpo como essencial? A mente e sua materialidade no cérebro, são o limite?201 

Neste sentido, o corpo é, antes de mais nada, uma materialidade instrumental humana. Assim como 

entendemos o mundo através das representações (CHARTIER, 1991), onde os discursos e imaginários regulam os 

saberes e as recepções sobre o real, o corpo é a representação do corpo202. A biopolítica imposta sobre o corpo e sua 

docilidade diante da sua normatização e seus códigos de leitura (FOUCAULT, 1999, p. 117). Neste jogo disciplinar de 

inúmeras fontes doutrinárias (médicas, educativas, religiosas, etc), é demasiadamente conveniente que algumas 

modificações sejam permitidas e outras proibidas: retirar um tumor ou reparar um membro agredido é permitido, 

adequar o corpo à identidade de gênero (mudanças de configurações sexuais) é proibido. Desta maneira, “o corpo é 

objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (Ibdem, p. 118). 

Então a raiz do problema não está na sacralidade do corpo essencial, mas nos objetivos das modificações, entre 

permitidas e proibidas. Os soldados desfigurados na Primeira Guerra Mundial, ainda que mantivessem condições de 

vida com suas lesões faciais, precisavam das máscaras esculpidas pela artista Anna Coleman Watts Ladd203. O alívio 

esperado não tinha relação com funcionalidade de partes físicas, mas de apreço visual dos outros sobre suas 

aparências, ou seja, o conforto era psicológico e identitário, de similar natureza aos que sofrem das disparidades entre 

corpo físico anatômico e identidade de gênero. O que difere esses sofrimentos e expectativas de transformações físicas 

para o deleite emocional é o controle prévio do corpo pelos regimes doutrinários. 

                                                        
201 Um debate ainda mais amplo é possível com a leitura sobre o conceito de Mente Estendida, de Andy Clark. A partir dessa teorização, a 
mente humana está além dos limites materiais/físicos do cérebro, partindo do pressuposto de separação entre seres humanos de outros 
animais seja a linguagem, mesmo em pontuais e pequenos espaços da massa cerebral, esta sobrevive para além da materialidade quando 
registrada (MOLINA, 2008). 
202 Inferência reflexiva usada por Meri Torras no curso Representaciones Culturales de las Sexualidades, ofertado pela Universidad Autonoma 
de Barcelona entre 2014 e 2015 na plataforma Coursera.  
203 Um verbete biográfico, fotos diversas e textos direcionados podem ser acessados no acervo digital do National Museum of American 
History em: https://americanhistory.si.edu/collections/object-groups/women-in-wwi/anna-coleman-ladd. 
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Somos apresentados, nos quadrinhos, nas animações e no filme live action (com atores reais) às representações 

visuais da Major Kusanagi. Mulher jovem, levemente erotizada no primeiro volume, tem um corpo esteticamente 

dentro dos padrões vigentes de beleza dos anos de 1980. Até o fim deste volume, seu corpo cibernético é destruído204, 

fazendo-a utilizar um novo corpo ciborgue, no quadrinho original é um corpo intersex, com anatomia corporal 

feminina e presença de genitália masculina e na animação é um corpo feminino infantil. No segundo volume em 

quadrinhos, a Major Kusanagi, agora independente institucionalmente, faz uso de uma infinidade de corpos 

(femininos), em narrativas muito mais erotizadas.  

O corpo é um receptáculo da alma, o fantasma da protagonista habita essas cascas cambiáveis. Na segunda 

animação, Innocence, Kusanagi, para apoiar Batou em uma missão, ocupa o corpo de uma androide serviçal, bastante 

limitada, o que faz ela dizer: “Isso é o melhor que posso fazer na expressão facial e vocal”, no uso do corpo 

remotamente. Duas coisas nos são evidentes: o corpo ciborgue como potencialidade possível para a negação do 

essencialismo; o uso do corpo ciborgue enquanto fruto dos condicionantes militares e capitalistas da tecnologia e sua 

acessibilidade. 

O ciborgue, grosso modo, é uma expressão de interferência entre a essência física e o desejo metafísico. Trata-

se de um corpo orgânico, essencial, fruto da materialidade natural, que sofre interferências inorgânicas ou artificiais 

através das expectativas de superações de problemas e limitações sobre o mesmo. São anseios, desejos e expectativas 

de superação da materialidade e do tempo comparência ontológica sobre o corpo e, por conseguinte, enquanto 

aceitação ou rejeição das essências do físico. 

A filósofa e bióloga Donna Haraway soma suas reflexões aos supracitados autores, como Descartes e La 

Mettrie. Nas relações entre corpo e mente, entre essência biológica e transformações ao bel prazer da identidade, 

escreveu o texto O Manifesto Ciborgue: Ciência, Tecnologia e Feminismo-Socialista no Final do Século XX, em 1991, 

numa proposta irônica (em suas próprias palavras) de tratar do essencialismo sobre o corpo. Haraway evoca a figura 

do ciborgue e a classifica: 

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura 
de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais 
vividas, significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz de 
mudar o mundo (HARAWAY, 2009, p. 36). 

 
                                                        
204 Página 320 do primeiro volume, Ghost In The Shell, editora JBC, 2016. 
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A ficção e a medicina já circundam o conceito de ciborgue, dentro dos limites da segunda e das liberdades da 

primeira. Por isso tão fortuito seu uso pela primeira no exercício aqui proposto e o uso da segunda para acentuar a 

realidade desse potencial. Nas falas assumidas de Haraway: “Estou argumentando em favor do ciborgue como uma 

ficção que mapeia nossa realidade social e corporal e também como um recurso imaginativo que pode sugerir alguns 

frutíferos acoplamentos” (Ibdem, p. 37). Como o objetivo aqui não é o trato médico, mas, sim, a identidade de gênero 

enquanto expressão, entendemos que “o conceito de ‘gênero’ foi introduzido para suplementar o de ‘sexo’, não para 

substituí-lo” (NICHOLSON, 2000, p. 3).  

O corpo ciborgue, essa potencialidade identitária de fragilização do essencialismo sobre o corpo, é parte de um 

processo de apropriação entre o desejo e o mercado. Como ocorre com boa parte das intenções políticas sobre o corpo, 

as diversidades culturais de suas práticas e usos, suas vestimentas e adornos, suas diversidades de formatos e de 

tamanhos, o capitalismo apropria-se de suas intenções e transforma-as em produtos. Assim, 

“O principal problema com os ciborgues é, obviamente, que eles são filhos ilegítimos do 
militarismo e do capitalismo patriarcal, isso para não mencionar o socialismo de estado. Mas 
os filhos ilegítimos são, com frequência, extremamente infiéis às suas origens. Seus pais são, 
afinal, dispensáveis” (HARAWAY, 2009, p. 40). 

 

Conseguimos encontrar isso em várias das narrativas dos diferentes suportes na franquia Ghost In The Shell. O 

filme A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell, lançado em 2017, sob direção de Rupert Sanders, com a atriz 

Scarlett Johansson atuando como a protagonista, apresenta o conflito entre as expectativas individuais e os interesses 

das instituições ou dos sistemas sobre os corpos. O controle do sistema é uma força persistente, mas, da mesma forma 

que “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 1999, p. 118), este “mito do ciborgue significa fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas 

possibilidades” (HARAWAY, 2009, p.45). 

Torna-se evidente a ligação entre as temáticas propostas pela ficção científica cyberpunk de Ghost In The Shell 

e a reflexão filosófica de Haraway. Mais do que isso, na segunda animação, Innocence, os personagens, durante as 

investigações de androides que cometem suicídio, buscam uma especialista forense de nome Haraway, com traços 

fenotípicos evidentes da filósofa da realidade. O tema do suicídio é bastante significativo, pois romperia com a 

máxima da ficção analítica sobre a inteligência artificial, presente na obra Eu, Robô, do escritor russo Isaac Asimov, de 

1950, onde são estabelecidas três leis máximas para a conduta do ser artificial: ferir ou permitir o ferimento de um ser 
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humano, obediência efetiva que não promovesse dano a seres humanos, e, por fim, proteger sua própria existência 

quando não causasse dano a seres humanos. Togusa questiona se o termo “autodestruição” não seria mais apropriado 

que “suicídio”, ao que a Haraway da ficção expõe: “Só se as diferenças entre humanos e máquinas são óbvias”, em 

referência às questões presentes no Manifesto Ciborgue. 

Na fala da Haraway da ficção Innocence, as máquinas, fundamentalmente os androides de aparência humana, 

são imagens idealizadas da humanidade. Esta idealização, seu utilitarismo reconhecível através da aparência visual, 

pode ser percebido em toda e qualquer solução médica com cirurgias estéticas ou uso de próteses. Como exemplos, 

temos as próteses artísticas produzidas pela escultora estadunidense Anna Coleman Watts Ladd. Mais que simples 

instrumentos de proteção das lesões ou maneiras de esconder, são confortos psicológicos de identidade. 

A metáfora do ciborgue convém eficientemente para a desmitificação do corpo essencial, da imutabilidade. As 

necessidades humanas mudam com a história e diversas transformações que hoje são possíveis, os avanços da 

medicina ou as explosões da comunicação, já foram condenadas por ideologias conservadoras. Os corpos, nossos 

instrumentos físicos de práticas de materialidades socioculturais, são a fronteira decisória de vivências libertas e mais 

plenas. Exercitar uma análise sobre o corpo, seu controle e sua disciplinarização, é “repensar a própria construção das 

normatizações de gênero e sexualidade” (BORTOLINI, 2008, p. 46). 

Conclusão 

A autonomia dos corpos, dos grupos oprimidos pelos seus controles tão longevos e persistentes, é a máxima de 

todo e qualquer estudo de gênero. Entender, acima de tudo, que as vivências humanas não podem ser limitadas 

socialmente, não apenas para alcançar o bem-estar, como, também, para permitir uma humanidade mais plena, distante 

da equivocada correlação entre diferença e desigualdade. 

Os saberes científicos, principalmente os que envolvem estudos profundos e elaborados sobre gênero e 

sexualidade, sofrem agressões diversas na contemporaneidade. Ainda temos, diante disso, as censuras feitas sobre a 

ficção em nome de uma moralidade ideológica religiosa, que demonstra confusão entre os conceitos de educação 

sexual e orientação sexual (ZUCCO, 2008, p. 4), causando ainda mais dessintonia entre os espaços de produção de 

conhecimento e a sociedade.  

Como em todo exercício pedagógico de uso de suporte narrativo alternativo de ficção, é fundamental o domínio 

do objeto. Sua instrumentalização exige escolham de trechos, cruzamentos de fontes (principalmente entre a liberdade 

ficcional e os vestígios históricos, em franco confronto), uma segura bagagem de saberes sobre os temas pretendidos a 
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serem tratados. Saber, em primazia, que quando forem serem tratados os temas de gênero e sexualidade, que “diferente 

faz par com idêntico. Já igualdade faz par com desigualdade” (SAFFIOTI, 2009, p.20). Efetivando o objetivo 

intelectual de compreensão dessa disparidade tão comumente usada pelos saberes vulgares nos espaços midiáticos. 

A importância da teorização feminista enquanto espaço de construção de um saber existencialista, vem em 

sintonia com a metáfora ciborgue. No debate feminista, aqui se faz importante combate ao essencialismo reprodutor de 

segregações, pontualmente da transfobia dentro dos movimentos libertários. Pois “depois do reconhecimento, 

arduamente conquistado, de que o gênero, a raça e a classe são social e historicamente constituídos, esses elementos 

não podem mais formar a base da crença em uma unidade ‘essencial’” (HARAWAY, 2009, p.47). São essencialismos 

danosos às militâncias, reprodutores de discursos conservadores e estímulos às críticas (desonestas) mais efetivas 

contra o todo. 

O ciborgue, sua metáfora ficcional ou sua potencialidade realista, denunciam o usufruto político da tecnologia e 

suas fronteiras substanciais. Podemos, através destas análises, construir um panorama histórico das relações éticas e 

estéticas do ser humano com a tecnologia. Mas, também, são possibilidades de se construir criticamente saberes sobre 

as sexualidades dissidentes, promovendo justiça social através do ofuscamento da ignorância e do ódio. Como um 

vingador de um futuro não tão distante, a ou o ciborgue questiona nossas representações205, memórias206 e 

identidades207. As possibilidades são imensas, assim como o futuro. 
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Esta proposta se constitui como espaço para discussão acerca das possibilidades emancipadoras que as práticas de letramentos 
podem assegurar aos cidadãos, quando estes acessam os espaços socialmente referenciados pela escrita, até então, restritos a 
determinados grupos dominantes. Os trabalhos aqui apresentados devem problematizar o ensino da língua portuguesa e ou da 
literatura na Educação Básica, visando crítica ao sistema de aprendizagem que, na maioria das vezes, exclui os sujeitos, 
colocando-os à margem do processo educacional. Importante ressaltar que as pesquisas/ projetos devem indicar alternativas 
diferenciadas no trato com a leitura, seja através da utilização do texto literário propriamente dito ou de qualquer outro gênero 
que contribua para acesso à formação leitora de aprendizes em diferentes situações e contextos. Espera-se ainda que, de maneira 
lúdica, as abordagens demonstrem que a compreensão leitora dos sujeitos está totalmente articulada à forma criativa como as 
atividades de leitura e também de escrita são propostas para o Ensino Fundamental, sobretudo, valorizando o quanto o direito ao 
conhecimento é fundamentalmente transformador da liberdade cidadã. 
 
Palavras- chave: Letramentos; língua portuguesa; literatura; cidadania 
 
Objetivos: 
Geral: 
Discutir, através de diferentes possibilidades teóricas e práticas, a importância dos letramentos sociais para a formação cidadã na 
Educação Básica. 
Específicos: 
Apresentar pesquisas ou projetos, no contexto do ensino e aprendizagem da língua portuguesa e ou da literatura, alinhados às 
alternativas de trabalho desenvolvidas a partir de letramentos sociais que incidam sobre a valorização cidadã do sujeito leitor; 
Relacionar às práticas propostas de leitura e, consequentemente, de escrita ao direito ao conhecimento transformador da liberdade 
cidadã. 
 
Justificativa: 
Tem-se observado, através de pesquisas recentes, principalmente, aquelas desenvolvidas no âmbito do Mestrado Profissional em 
Letras- PROFLETRAS da Universidade do Estado da Bahia, DCH- Campus V, em Santo Antônio de Jesus, desde 2014, que um 
dos grandes problemas que interfere diretamente na aprendizagem dos discentes está relacionado à maneira como aprendem a ler 
e a escrever. Os professores da Educação Básica enfrentam diariamente inúmeros desafios no tocante ao desenvolvimento de 
práticas leitoras que, de fato, contribuam para uma formação mais eficiente relacionada ao ensino da língua portuguesa e da 
literatura no Ensino Fundamental. Diante de tantas dificuldades, o PROFLETRAS, não só permite aos professores uma 
revisitação às suas práticas de ensino, como também motiva, via proposta de intervenção, que o docente busque refletir, elaborar 
e aplicar projetos mais adequados à contextualização e importância dos letramentos na escola. Embora o Simpósio Temático 
descrito não esteja restrito aos trabalhos do PROFLETRAS, é relevante publicizar como os resultados das pesquisas na pós-
graduação têm contribuído de forma positiva para uma mudança significativa em várias escolas e municípios do estado da Bahia, 
alterando a maneira de pensar a educação no país e de pedagogicamente exercitá-la. 
 
 
 
1. TEXTOS DO GRUPO CULTURAL LAMPARINAS DO SERTÃO: LETRAMENTOS SOCIAIS EM SALA DE 
AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA FORMAÇÃO LEITORA E CIDADANIA DE ESTUDANTES 
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O presente trabalho apresenta um recorte de como as práticas de letramentos – textos e atividades teatrais do Grupo 
Cultural Lamparinas do Sertão –  fora de ambientes formais de escolarização podem contribuir para a formação 
leitora e escritora, nas aulas de Língua Portuguesa dos alunos do 9º ano do Colégio Municipal Professora Ivani 
Oliveira, Seabra-BA. Para isso criamos uma proposta de intervenção didática, na qual utilizaremos produção artística 
cultural do Grupo Cultural Lamparinas do Sertão. Trata-se de uma trupe com raízes rurais, isto é, referido grupo de 
teatro tem suas origem, sede e produções escritas subsidiadas pela diversidade de textos e gêneros circulantes na 
cultura popular da zona rural de Seabra. Estas produções saem dos clássicos da literatura e cultura populares à 
contemporaneidade. Observamos que são nessas vivências que se articulam os atos de letramentos sociais através da 
linguagem e do texto teatral ancorados no contexto na cultura local e sertaneja às veredas chapadenses; neste mister, os 
jovens são inseridos ao universo da arte teatral que, por sua vez agrega todas as matrizes de linguagem – verbal, visual, 
sonora. Posto isto, esta proposição fundamenta-se em Chartier (1994), no que diz respeito à evolução da escrita que, 
consequentemente influencia nas novas formas de leitura; sobre letramento enquanto práticas sociais de leitura e 
escrita nos referenciamos em Soares, (2018 e 2019,);  Braian Street (2014) Kleiman (1995, 1998, 2010 e 2014), além 
de outros teóricos, que direto ou indiretamente abordam o tema:  Rama (2015), Goody e Watt (2006), Bazerman (2006 
e 2015), Freire (2011) dentre outros, além de bibliografias que tratam da relação entre leitura e teatro. Para realização 
do Projeto teremos como objeto, as práticas leitoras aos estudantes do 9º ano. Para tal, o estudo, dar-se-á no  campo da 
abordagem qualitativa, alinhado aos elementos de pesquisa-ação e observação participante, visto que essa 
proporcionará aos participantes estudantes e professores diretos e indiretos a ação-reflexão-ação sobre as os 
letramentos sociais e como essas precisam ser integradas às práticas escolares. Assim, a intervenção acontecerá  por 
meios de sequências didáticas baseadas nos modelos apresentados por Dolz, J. e Schneuwly, B. (2004), Cosson, 
(2014), Castro (2018); organizadas em 26h distribuídas em seis oficinas realizadas com textos e   participação do 
Grupo Cultural Lamparinas do Sertão  e com a colaboração dos professores de Língua Portuguesa. Espera-se que com 
o projeto, os letramentos sociais sejam reconhecidos pela prática docente com vistas à melhoria do ato de ensinar e 
aprender leitura e escrita, visando a formação de leitores e de escritores proficientes, aptos a promoverem a 
valorização da identidade e cultura local, através do reconhecimento de que o Grupo Cultural Lamparinas do Sertão é 
outra agência de letramento. 
 
Palavras-chaves: Letramentos sociais. Texto teatral. Lamparinas do Sertão. Leitores e escritores proficientes.  

 

1 INTRODUÇÃO 
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 As práticas de leitura e escritas vigentes na sociedade, ao longo da história da humanidade foram evoluindo 

conforme as ferramentas que o homem dispunha em seu favor. Paralelamente fica evidente também que os espaços de 

formação não são mais, unicamente, o espaço escolar. Atualmente, o indivíduo, infante ou adulto, tem à sua disposição 

vários contextos, nos quais aprendem e ensinam. As associações comunitárias, os movimentos sociais, os grupos 

artísticos, internet integram esses novos espaços de formação.  

 Nessa perspectiva, a proposta desse estudo busca inserir no espaço formal da escola, práticas de letramentos 

sociais, advindas das produções artísticas literárias e teatrais de grupos cultural já apresentado aqui, com vistas à 

formação leitora e escritora proficientes. O teor deste artigo é um recorte da pesquisa-intervenção, a qual se encontra 

em processo de construção e é vinculada à linha 2 -  Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes 

-  área  Linguagem  e Letramentos -  do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS).  

 A relevância dessa proposta está em proporcionar alternativas de leitura aos estudantes da escola pública em 

questão, a partir do texto dramático, gênero ainda pouco trabalhado no contexto escolar, em especial, no Ensino 

fundamental. Para além da inserção de atos de letramentos sociais, buscamos criar uma comunidade de letramentos, 

inserindo no cotidiano do Colégio Municipal Professora Ivani Oliveira, leituras e escritas autênticas advindas da 

cultura popular, reconhecendo-as como veículo de formação, letramento e identidades sociais para que seja edificadas 

experiências cidadãs através do acesso à cultura teatral proporcionada pelo Grupo Cultural Lamparinas do Sertão.  

 A principal hipótese dessa proposta se sustenta na ideia de que o gêneros textuais teatrais carregam em si uma 

certa múltiplos significados deveriam atrair a atenção e o interesse dos estudantes, sujeitos desta pesquisa-intervenção. 

Se esses são produzidos para um contexto local, carregado de significado para quem o recepciona serão os melhores 

para fomentar o desejo de ler e escrever naqueles que temos a missão de ensinar e transformá-los em leitores e 

escritores proficientes. Assim, acreditamos que a partir das práticas de Letramentos, veiculadas pelo Grupo Cultural 

Lamparinas do Sertão por meio de textos teatrais e outras manifestações artísticas, transpostas para o ambiente escolar 

possam ser mais um elemento de fomento à leitura, além do fomento à valorização da cultura local.  A intervenção 

na perspectiva de formação leitora e escritora, tem a proposta de trabalhar com uma turma de vinte e nove (29) alunos 

do 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal da cidade de Seabra-Ba. Para isso propomos 

os seguintes objetivos específicos: avaliar as contribuições do texto teatral para a formação do leitor na perspectiva do 

letramento; Inserir prática de letramentos através de textos autênticos advindos da cultura popular; Reconhecer os 

textos autorais do Grupo Lamparinas do sertão como material de ensino de leitura e escrita na sala de aula de língua 

portuguesa; bem como valorizar a identidade cultural local, etc.  
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2 ALGUNS APONTAMENTOS TÉORICOS 
 
 
  O surgimento da escrita trouxe para a sociedade novos formatos de  expressar suas representações. O livro 

impresso como conhecemos hoje, surgiu no século XV, com a invenção de Gutenberg, a prensa. Conforme Chartier, 

ela modifica totalmente, nos meados do século XV, os modos de reprodução dos textos e de produção dos livros. Com os 

caracteres móveis e a prensa de imprimir, a cópia manuscrita deixa de ser o único recurso disponível para assegurar a 

multiplicação e a circulação dos textos. (1994, p. 186). 

 Entretanto, isso não significa que o livro tenha sido unicamente o suporte de leitura ou a única forma de 

tecnologia da comunicação criada e utilizada pelas primeiras civilizações. Esses meios pelo qual a comunicação 

veicula  é responsável pela formação do leitor e escritor. 

 Por isso, O trabalho com os gêneros textuais, incluídos as produções textuais do teatro tem sido aportado por 

discussões amplas em que os conceitos de letramento e estão intrinsecamente interligados à formação de leitores. 

Nesse sentido, nas próximas seções refletiremos sobre alguns concepções de letramentos e  sobre o trabalho com texto 

teatral na sala na perspectiva de formação leitora e cidadã. 

 
 2.1 Breve reflexão sobre o termo letramento e letramentos sociais 
 
 Do oral ao escrito, da argila ao papel,  a comunicação passou por várias evoluções. Tábuas, pedras,  papiros, 

pergaminhos e finalmente o códex, foram etapas trilhadas pelo livro impresso.  A partir desses portadores,  as relações 

histórico-humanas passa a ser representadas de forma mais concreta e material, o oral, começa a ser materializado e 

disseminado a contextos sociais diversos, fomentando a práxis das relações e interações humanas. A partir de então, 

tais relações não seriam as mesmas. 

 Em virtude dessas significativas mudanças sociais ocorridas ao longo da segunda metade do século XX, 

advindas dos avanços tecnológicos, estudos evidenciam que o termo Letramento passa por ressignificações, as quais 

apontam para a existência de multiletramentos, que ocorrem em várias instâncias sociais para além da instituição 

escola. Nessa perspectiva, percebemos que as relações homem e sociedade se constrói e reconstrói a cada instante, 

formando um tecido social colorido, diverso, enfim multicultural. 

 Diferentes letramentos ao longo da história da escrita, novos letramentos no nosso tempo, outros meios de 

leitura e escrita textual, seja no papel ou na tela, proporcionou o surgimento de vários textos de diversos gêneros e 

tipologias, veiculados por distintos suportes textuais em circulação na sociedade contemporânea, assim como novos 

tipos de leitores. Em  meio a essa diversificação nas formas de ler e escrever, qual o lugar da escola? Como essa tem 

exercido seu papel na formação efetiva de  sujeitos letrados social e linguistico? 
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 É preciso compreender o que é letramento. Tecer reflexões sobre as concepções dos mencionados estudiosos 

enriquecerá o presente trabalho. Conforme Magda  Soares o termo letramento passou a ser utilizado a partir do 

momento em que o conceito alfabetização tornou-se insatisfatório, pois não bastava somente saber ler e escrever, era 

preciso saber fazer o uso da leitura e da escrita nas diversas interações sócio-comunicativas, assim Soares discorre:   
Seu surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e 
práticas sociais na área de leitura e escrita que ultrapassam o domínio do sistema alfabético e ortográfico [...] Esses 
comportamentos e práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e importância à medida que a 
vida social e as atividades profissionais tornaram-se cada vez mais centradas na e dependentes da língua escrita, 
revelando a insuficiência de apenas alfabetizar - no sentido tradicional - a criança ou o adulto ( 2018, p.63). 

  Em outras palavras, na perspectiva de  transcender o conceito de alfabetização para além das práticas de saber 

ler e escrever, o termo letramento foi instituído. Esse por sua vez significaria saber utilizar essas praticas de leitura e 

escrita nas diversas situações e contextos sociais.  Destarte, conforme Kleiman podemos defini-lo como "um conjunto 

de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, 

para objetivos específicos"(1995, p. 19), e ainda, " práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 

escrita" (idem, 1998). 

 Ao  compreendermos letramento como práticas sociais de leitura e escrita, bem como os eventos em que essas 

acontecem; podemos afirmar que: nesse mundo globalizado, permeado de avanços tecnológicos nos meios de 

produção e disseminação do conhecimento, novas práticas de leituras e escritas emergiram.  

 Novos sentidos foram impressos às mesmas fomentando novas e diferentes formas de interação na relação 

texto/leitor, homem e sociedade,  pluralizando o sentido da palavra letramento. Nesse sentido é preciso reconhecer na 

multiplicidade de práticas letradas, os chamados letramentos sociais (STREET, 2014) práticas de letramentos 

defendidas por Brain Street: 

 
 O conceito "práticas de letramentos" se coloca no nível mais alto de abstração e se refere igualmente ao 
comportamento e às conceitualizações sociais e culturais que conferem sentidos aos usos da leitura e/ou da escrita. 
As práticas de letramento incorporam não só o "evento de letramento". Como ocasiões empíricas às quais o 
letramento é essencial, mas também modelos populares desses eventos e as pré-concepções ideológicas que o 
sustentam. 

  

 A luz dos estudos propostos por Street (2014) podemos definir letramentos sociais como práticas sociais de 

leitura e escrita atreladas não só a evento de letramento, mas aos constructos culturais e ideológicos que os constitui, 

denominado por ele como modelo ideológico contrapondo-se ao modelo autônomo que percebe letramento como a 

capacidade de dominar o uso da leitura e da escrita de forma individual dissociada dos processos sócio comunicativo.  

De outra maneira, os letramentos sociais são práticas sociais de leitura e escrita que além de conhecimentos do sistema 

linguísticos, se faz a partir dos sabres culturais e ideológicos. É preciso ainda, ter a consciência de que é no dinamismo 
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e na evolução dos meios e formas de circulação dos conhecimentos presentes nos diversos contextos de interação 

humana que residem os letramentos sociais. 

 Embora não discuta especificamente letramento, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

ressalta a importância de saber fazer uso dos conhecimentos de leitura e escrita nas diversas situações 

sociocomunicativas. Conforme os PCN "[...] um projeto educativo comprometido com a democratização social e 

cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1997, p. 21)". Nessa 

perspectiva, precisamos pensar os letramentos como importante ferramenta de desenvolvimento de leitura e escrita 

para além das linhas. 

 Entretanto, a escola ainda peca no trabalho de leitura e escrita, uma vez que ignora a diversidade da língua 

materna e as novas formas de letramentos. Precisamos pensar os letramentos como importante ferramenta de 

desenvolvimento de leitura e escrita para além das linhas. Os letramentos sociais devem e podem ser adicionados às 

aulas de Língua Portuguesa de maneira que o aluno seja provocado a pensar tanto sobre as questões linguísticas, 

quanto as extralinguísticas, sejam essas  de caráter sociocultural ou ideológico. Dessa forma, planejar as aulas de 

Língua Portuguesa e executá-las dentro de uma perspectiva de letramentos sociais requer envolvimento do professor 

na compreensão dos aspectos internos e externos  que compõem a realidade leitora dos alunos. Por isso, não podemos 

ignorar os letramentos sociais. Eles são parte da vida cotidiana da sociedade. 

 Pensar sobre processos de leitura e escrita, implica em reconhecer que as práticas de letramentos são 

determinadas social e culturalmente, e dependem de contextos e instituições onde se adquirem e a praticam. Sob esse 

olhar, percebemos na escrita dos Grupo Cultural Lamparinas do Sertão significada por aspectos e constructos da 

cultura local e popular, revelando o imaginário sertanejo. Com isso, julgamos ser esses textos melhor interpretados 

pelos alunos, uma vez que estão em contato com uma escrita oriunda da realidade local. 

 

2.2  Texto teatral  na escola: o que temos de aprender? 
 
 O texto teatral é por sua natureza literário. Por isso é também carregado de função social comunicativa, o qual, 
mesmo apreciado fora da escola é um instrumento potencializador na construção da identidade e formação cidadã do 
indivíduo. Segundo Koudela e Santana, do ponto de vista epistemológico, por muito tempo, 

os fundamentos do teatro na educação eram pensados a partir de questões dirigidas ou formuladas pela 
psicologia e educação, indicando o caminho a orientar. Hoje a história e a estética do teatro fornecem 
conteúdos e metodologias norteadoras para a teoria e prática educacional. Podemos dizer que a situação se 
inverteu, sendo que especialistas de várias áreas e em vários níveis de ensino – da educação infantil ao 
ensino superior – buscam a contribuição única que a área de teatro pode trazer para a educação. (2005, 
p.147) 
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  Ademais, como ressalta Augusto Boal, (1991) " todo teatro é necessariamente um ato político, porque políticas 

são todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas" e como atividade política esse não pode perder de vista sua 

função social que é senão fazer com que o individuo assuma o seu papel de agente transformador da realidade, por 

isso, trataremos aqui o texto teatral como mais um instrumento promotor da cidadania.  

 Não obstante, concomitante à instituição escolar, na sociedade da "era da Informação" surge novos espaços de 

letramentos, onde as práticas leitoras e escritoras são desenvolvidas de modo mais alinhados as reais situações 

comunicativas e interações sociais. É preciso reiterar que as relações com a leitura e escrita não acontecem somente na 

escola.  Nesses espaços, o indivíduo leitor, de modo muito natural, reconhece a funcionalidade dos instrumentos que 

estão a sua disposição, seja texto impresso, digital, clássico ou contemporâneo. Entretanto no fazer pedagógico, 

observamos a escola alheia a esses novos espaços de letramentos. 

 Ao explorar as produções do Grupo Cultural Lamparinas do Sertão na sala de aula, os alunos serão convidados 

a garimpar o que há de procedimentos de leitura e escrita por trás das mesmas, além de perceberem as ideologias que 

os sustentam haja vista que  nenhum texto é neutro. Observa-se que apesar do texto teatral ser o fio condutor dos 

trabalhos lamparinenses, outros gêneros textuais são acionados nos eventos de letramentos desenvolvidos  por eles. 

Assim acontece e sempre deverá acontecer nas aulas de Língua Portuguesa. Enquanto local de práticas que promovem 

o letramento, a escola não pode furtar-se ao trabalho de leitura e escrita dos mais variados gêneros textuais presentes 

em várias instancias da sociedade.  

Dessa forma,  
A escola deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno desenvolver o domínio da 
expressão oral e escrita em situações de uso público da linguagem, levando em conta a situação de 
produção social e material do texto - lugar social do locutor em relação ao destinatário; destinatário e seu 
lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e material da produção e do suporte. (BRASIL, 1997). 

 

  Ademais,  levar para a sala de aula nas produções artísticas e textuais do Grupo Cultural Lamparinas do Sertão 

e a partir das mesmas oferecer atividades de leitura e escrita em uma sequência devidamente organizada, considerando 

os níveis e necessidade de aprendizagem, seus contextos sociais  é proporcionar  aos educandos a possibilidade de pela 

linguagem do teatro,  apropriar-se das habilidades de leitura e de se posicionar criticamente frente aos problemas 

sociais presentes no universo de cada um.  

 

3  A METODOLOGIA ENVOLVIDA 
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 Para realização do Projeto teremos como foco o fomento das práticas leitoras  dos estudantes uma vez que se 

pretende trabalhar com textos contemporâneos, além de seus portadores, congregados com os clássicos e linguagem 

artístico-literária. O trabalho desenvolverá a partir  pesquisa qualitativa em suas faces e interfaces, uma vez que a 

Metodologia Qualitativa "fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendência de 

comportamento etc (LAKATOS E MARCONI, 2011, p. 269)" para assim interpretar e descrever as complexidades dos 

grupos de indivíduos, situações ou contextos pesquisados.  

 
A pesquisa qualitativa "preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ela trabalha 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem se reduzidos à 
operacionalização de variáveis. ( MINAYO, 2002, p. 21-22 apud LAKATOS E MARCONI, 2011, p. 271) 

  

 Nessa perspectiva, na condição de pesquisador participante, buscamos compreender de forma detalhada os 

significados, fatores e características que interferem ou são inerentes ao contexto de aprendizagem, nesse caso à sala 

de aula de Língua Portuguesa. Cabe então ressaltar, que "é condição básica para a confiabilidade de uma pesquisa 

qualitativa que o pesquisador trabalhe com dados coletados com grande rigor, selecionando usos, exemplares ou 

típicos que passem pelo crivo de análises fundadas em base teóricas sólidas" (CINTRA, 2012, p. 21), entretanto é 

preciso saber que, apesar desse rigor exigido, ao contrário da pesquisa quantitativa, os dados coletados a partir de  uma 

pesquisa qualitativa, não são quantificados, mas interpretados. 

 Outra face da metodologia qualitativa presente em nosso trabalho,  é a utilização da pesquisa etnográfica, no 

qual, segundo Lakatos e Marconi (2011, p. 275) o processo é flexível e não existe esquema rígido. Sendo a sala de 

aula, nosso lócus de pesquisa, local de diversas variáveis, o método etnográfico, alinhado à observação e pesquisa-ação 

renderá melhores coletas, consequentemente informações e resultados mais completos. Como afirmado por Cintra 

(2012, p. 23), a pesquisa etnográfica "funciona como recurso para aclarar a dinâmica das relações e interações que 

fazem parte do dia a dia num ambiente, na medida em que busca analisar o conjunto de indivíduos e cada um em 

particular, valendo-se muitas vezes da comparação de dados". 

 Nesse sentido, teremos  como o lócus da pesquisa  uma das escolas da rede pública municipal da cidade de 

Seabra-Ba, na qual a pesquisadora é parte do quadro efetivo de professores. A instituição oferta o Ensino Fundamental 

II, possui quatrocentos e dez (410) alunos, dos quais cento e treze (113) estão matriculados no 9º ano. A realização  do 

estudo e intervenção com aplicação  será realizada na turma do 9º ano B, matutino composta por 16 meninas e 13 

meninos, oriundos de diferentes bairros da cidade, como também da zona Rural. Tal intervenção terá como 

metodologia a sequência didática, organizada em vinte e seis horas(26h) distribuídas em oficinas de leitura e escrita, as 
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quais tem por objetivo principal pensar sobre as práticas de letramentos sociais, os tipos de textos veiculados por elas 

que exige do indivíduo diferentes comportamentos leitores a partir de produções e eventos artísticos do Grupo cultural 

Lamparinas do Sertão. 

 

4 ALGUMAS REFLEXÕES PRELIMINARES 

 

 O presente trabalho tem como foco apresentar um recorte de uma proposta desse estudo busca inserir no espaço 

formal da escola, práticas de letramentos sociais, a partir das produções artísticas literárias de grupos culturais locais. 

Não podemos esquecer que o letramento se dá entorno da escrita. A intenção não é formar produtores de gênero 

teatral, mas através desse formar estudantes leitores e escritores proficientes, exercício de sua cidadania.  

 Por isso, compreendemos que letramentos sociais se aplica ao texto teatral, esse é carregado de constructos 

culturais e ideológicos que significam o lido e escrito, pra assim transformar a sociedade.  Quando propomos 

desenvolver atividades de leitura e escrita aportadas nas atividades promovidas e produzidas pelo agente de 

letramentos Grupo Cultural Lamparinas do Sertão, acreditamos que é possível construir conhecimento a partir da 

reflexão sobre os eventos e as  atividades artísticas promovidas pelo mesmo, para além de seus textos teatrais.  

 Condizentes não apenas com o pensamento de Boal (2019), mas na perspectiva do pensamento de Street 

(2014), sobre o modelo ideológico do trabalho com letramentos, as obras dos Lamparinas estão muito entrelaçadas 

com a cultura popular local não só no sentido de valorizá-las, resgatá-las, mas também no intuito de pensar sobre as 

mesmas, incitando o despertar do senso crítico para as questões inerentes às realidades sociais locais,  de modo que os 

envolvidos se torne agentes de transformação social. 
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Resumo: 

A literatura possui um caráter educativo e formador que pode impactar significativamente a vida do leitor. No que diz 
respeito à literatura afro-brasileira, essa função torna-se ainda mais contundente, pois ela traz à tona visões de mundo e 
possibilidades de interpretação de uma realidade ocultadas deliberadamente durante séculos no Brasil, e  permite a 
abordagem de temáticas étnico-raciais, como a segregação racial, a propagação de estereótipos, e o racismo, antes 
ausentes ou superficialmente discutidas no cenário educacional, e consequentemente auxiliam na formação da 
consciência crítica dos discentes da Educação Básica. Com a sanção das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, a 
necessidade de inclusão dos estudos sobre “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nos currículos escolares foi 
reconhecida oficialmente, mas até então, há muitos espaços onde a efetivação dessas leis ainda não é uma realidade, o 
que torna necessário e imediato o desenvolvimento de ações pedagógicas que contemplem tal realidade. Diante disso, 
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o presente artigo tem o intuito de reconhecer o texto literário afro-brasileiro como importante mecanismo de aporte 
para a formação de leitores críticos e conscientes de seus papeis na sociedade, contribuindo assim com a formação 
identitária dos mesmos. 
 

Palavras-chave: Literatura afro-brasileira; Identidades étnico-raciais; Texto literário. 

 

Introdução 

A literatura pode desempenhar um papel educativo e formador no ambiente escolar, exceder esse âmbito, e 

progredir para a vida particular e social em que o leitor se encontra inserido, consolidando o seu letramento literário e 

aprimorando a sua maneira de ver e de perceber o mundo que o cerca. Mas, para que isso ocorra, a relação entre texto 

e leitor precisa ser aprofundada, a fim de possibilitar o estabelecimento de conexões entre as histórias lidas e o 

ambiente familiar, social, político e histórico do qual ele faz parte.  

No contexto da sala de aula, é preciso levar em consideração que para os discentes atingirem o grau de 

maturidade necessário ao estabelecimento de tais relações, faz-se necessário que a abordagem do texto literário seja 

realizada de forma planejada, coerente com a realidade dos mesmos e articulada aos objetivos que se deseja alcançar. 

Sendo assim, a mediação docente faz toda a diferença e precisa considerar tanto as concepções que se tem de 

literatura, como a metodologia escolhida para o desenvolvimento das ações propostas, de modo que estejam em 

consonância com a necessidade e o interesse que os discentes manifestam em relação ao tema escolhido para a leitura. 

É importante ressaltar ainda, o que dizem os documentos oficiais voltados para o ensino de língua materna, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 26), acerca da abordagem do texto literário:  

O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que predominam a força 
criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia que nada tem a ver com o que se 
entende por realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua. 
(BRASIL, 1998, p. 26) 

 

Diante disso, é preciso pensar em um ensino de literatura que não seja apenas fruição, nem um mero pretexto 

para transmitir conteúdos gramaticais ou responder a questionamentos sobre informações explícitas ou implícitas no 

texto, pois a produção literária constitui uma forma de dar sentidos ao mundo, ativar a imaginação, e também uma 

possibilidade de desenvolvimento de identidades individuais e coletivas dos indivíduos, uma vez que, a partir da 

leitura, a ativação dos nossos sentidos, das memórias, a mobilização de conhecimentos e o estabelecimento de relações 

entre realidade e ficção se tornam possíveis. 
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 Texto literário na sala de aula: humanização dos sujeitos e fortalecimento de identidades 

O texto literário apresenta uma linguagem específica, carregada de subjetividade, valores, muitas vezes de 

posicionamentos políticos e ideológicos e admite variadas possibilidades de interpretação, por isso o ensino de 

literatura precisa ser repensado de forma que desperte e instigue os discentes à prática da leitura, proporcione o contato 

frequente com obras literárias, e consequentemente o aprimoramento das suas habilidades de leitura e escrita, 

ampliando assim a sua capacidade de estabelecer relações entre um texto e outro e entre o texto e situações reais, 

culminando no enriquecimento de suas experiências leitoras. 

Os registros literários podem contribuir também para a formação cidadã dos discentes, uma vez que recriam e 

retratam experiências humanas consideradas universais. Segundo Candido (2011, p.177), “a literatura tem sido um 

instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como elemento 

intelectual e afetivo”. Dessa forma, ela executa variadas funções, e dentre elas a de permitir aos leitores a produção, 

reprodução e propagação de imagens acerca de si mesmo e dos outros. Essas imagens estão diretamente ligadas à 

construção das identidades e do sentimento de pertença de cada indivíduo.  

 Sendo assim, Bhabha (1998), ressalta que, tanto as culturas quanto as tradições históricas ou grupos étnicos, 

passam por constantes redefinições e dessa maneira também ocorre com o processo identitário dos indivíduos. Para o 

autor, a identidade é um produto nunca acabado. Assim, é possível inferir que o desenvolvimento identitário do  

indivíduo é algo constante, uma vez que as identidades não se apresentam de forma fixa ou estável, podendo ser 

alteradas diante de vários fatores, como as representações que ele tem de si mesmo e dos seus semelhantes, 

sentimentos, comportamentos, da sensação de pertencimento referente a um grupo e outros aspectos como as escolhas 

que fazem em seus diferentes âmbitos, os comportamentos adotados, entre outros. 

 É importante lembrar que esse processo de composição de identidades também envolve categorias como 

gênero, idade, nacionalidade, língua, cultura, e está relacionado a diferentes sentimentos. Segundo Bauman (2005), as 

identidades são entidades abstratas em constante mutação, alicerçadas com base nas atitudes assumidas pelo sujeito e 

nas referências adotadas por ele, na busca pela consolidação do seu sentimento de pertencimento. A identidade emerge 

a partir da crise de pertencimento do indivíduo, a qual leva-o a refletir sobre o que ele é e o que ele pode ou deve ser.  

Dessa forma, convém destacar que há um caráter transitório e complexo em tal desenvolvimento, uma vez que 

as identidades se consolidam no âmbito das relações humanas e vão sendo moldadas a cada experiência vivenciada 

pelo indivíduo, a cada postura ou papel social assumido. Em conformidade com isso, Hall (2006, p. 11), destaca o que 

dizem C.H. Mead e C.H. Cooley e outros interacionistas sobre o tema: 
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A identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou 
essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os 
mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 2006, p. 11) 

 

Apesar desse processo de interação que envolve a construção identitária ser tão necessário, nem sempre os 

relacionamentos entre o indivíduo e os grupos ou entre grupos diversos que compõem a sociedade são harmônicos, por 

isso tornam-se imprescindíveis as discussões referentes aos variados aspectos que podem interferir direta ou 

indiretamente nessa convivência, entendendo-os e respeitando as singularidades de cada pessoa.  

No contexto brasileiro, os conflitos entre as diferentes etnias não são recentes, pois, segundo Ribeiro (1995), 

estiveram presentes desde que as relações entre negros, índios e europeus se estabeleceram e ocorriam principalmente 

na disputa pelo território geográfico, de forma extremamente violenta. No caso da população negra, o período 

escravocrata revela não apenas um regime de exploração da mão de obra, mas também as violências físicas, morais e 

psicológicas às quais os negros eram submetidos.  

Hoje em dia, esses conflitos se configuram principalmente no âmbito das relações de poder na sociedade, 

estabelecendo papeis sociais de brancos, negros e indígenas. Em virtude disso, para consolidar a sua própria 

identidade, os indivíduos precisam conhecer as diferenças que os aproximam ou distanciam dos demais e, dentro desse 

processo, reconhecer a coexistência dessas características na sociedade, conscientizando-se de que é fundamental 

aprender a respeitá-las, para que a convivência nos diferentes grupos sociais seja possível.  

 Sobre esse tema, Bernd (2011, p.17) afirma que “a identidade é um conceito que não pode afastar-se do de 

alteridade: a identidade que nega o outro, permanece no mesmo (idem). Excluir o outro leva à visão especular que é 

redutora: é impossível conceber o ser fora das relações que o ligam ao outro”. O ser humano não vive sozinho e a 

convivência com os outros indivíduos, ainda que de forma tensa, auxilia ricamente na constituição de sua identidade e 

no estabelecimento de parâmetros para a convivência em sociedade, na qual é necessário respeitar as individualidades 

existentes em cada sujeito. 

  No âmbito das relações étnico-raciais, essa exclusão citada por Bernd, foi, e tem sido, um dos principais 

fatores que suscitam o racismo e reforçam a segregação racial. Na convivência em solo brasileiro, é possível perceber 

desde o período colonial, as ações de apagamento da cultura, religiosidade e até da linguagem dos negros e indígenas, 

banindo aspectos importantes da história do país e colocando-os em nível marginal, para dar ênfase a padrões 

europeus, os quais não correspondiam à maioria da população quantitativamente, mas estavam em consonância com os 

ideais e modos de vida daqueles que detinham o poder.  

Apesar disso, as culturas negra e indígena subsistiram em meio às tentativas de silenciamento, coexistindo 

junto à cultura europeia. É nesse contexto de diálogos e vivências tão variadas, e não raras vezes de exclusão, que 
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ocorre a consolidação de identidades no Brasil. A pluralidade cultural, que se materializa de várias formas no cotidiano 

da sociedade brasileira, nem sempre é bem aceita. Contrariando o que diz o pensamento que ficou conhecido como o 

mito da democracia racial, formulado por Gilberto Freyre na década de 1930, o qual declarava que havia uma 

convivência pacífica entre os diferentes grupos étnicos aqui presentes, as relações étnico-raciais no Brasil nunca foram 

harmônicas. 

 Segundo Fernandes (1989), mitos como esse servem para encobrir uma realidade, mas acabam revelando-a 

ainda mais, já que são propagados apenas para privilegiar uma classe dominante. A divulgação dessa ideologia, muitas 

vezes ainda retomada na atualidade, faz com que as estruturas sociais não sofram alterações e os padrões de relações 

raciais no país sigam reproduzindo atitudes semelhantes ao do período escravocrata, indo de encontro aos 

comportamentos e arquétipos de uma sociedade brasileira contemporânea e dita democrática. Em face desse cenário, é 

de fundamental importância que as discussões em torno das demandas étnico-raciais sejam ampliadas. 

 É imprescindível refletir sobre as possibilidades de exploração desses temas no contexto escolar e de que 

maneira é possível auxiliar os discentes na compreensão das relações entre sujeitos negros e não negros, favorecendo o 

desenvolvimento da consciência crítica, do poder de argumentação e consequentemente ampliando a compreensão 

deles acerca dessas questões, tão presentes no cenário brasileiro, encaminhando-os a empreenderem ações na 

sociedade, em suas diferentes esferas. Nesse sentido, Santos (2016, p. 23) ressalta que: 
Ignorar e rejeitar as maneiras singulares de cada povo empobrece nossa civilização. E, curiosamente, 
uma boa definição para civilização seria: oportunidade rara de encontro de culturas, orquestração 
excepcional em que um número considerável de instrumentos em tempo de ser ouvido. 
(SANTOS, 2016, p.23) 

 

Desconsiderar os assuntos referentes aos sujeitos negros e indígenas na constituição da nação brasileira é uma 

forma de apagamento de parte relevante da história e cultura do país. Sendo assim, ao valorizar e dar ênfase às 

contribuições desses grupos étnicos, como prevê a Lei Federal nº 10.639/2003, alterada com a aprovação da Lei nº 

11645/2008, o que se propõe é uma conscientização e o respeito às diferenças nas relações de coexistência étnico-

raciais, bem como o reconhecimento da influência dessas populações na formação cultural e social do país, 

desmitificando a ideia de que existe  superioridade de um grupo étnico em relação ao outro. 

 

Literatura afro-brasileira: reflexões e mudança de trajetórias 

 A abordagem da literatura afro-brasileira nas aulas de língua portuguesa propicia aos discentes o contato com 

obras que visam apresentar as contribuições dos negros no contexto literário e também social do país. Além disso, 

muitas obras afro-brasileiras retratam as dificuldades enfrentadas pela população negra, os desafios diários, ressaltando 
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a força e a resistência desses sujeitos diante dos obstáculos encarados, muitas vezes cotidianamente, e ainda as 

conquistas que foram e são ocultadas deliberadamente. 

Nesse contexto, esse tipo de literatura funciona como relevante instrumento de conscientização, reflexão e 

expressão artística que reproduz a proliferação de imagens e convicções, contribuindo para suscitar e aprimorar o olhar 

crítico dos discentes para fatos históricos e cotidianos que muitas vezes não são abordados no ambiente escolar, 

podendo ainda viabilizar o resgate de memórias e traços culturais presentes na formação do povo brasileiro, bem como 

a desestruturação de conceitos marcados por estereótipos e discriminação. 

Segundo Candido (2011), a literatura deveria ser uma garantia estendida a todos, incluindo as minorias que 

compõem a sociedade. O autor reitera que uma proposta de trabalho com o texto literário possui força humanizadora, 

pois proporciona a humanização209 do sujeito. Além disso, o autor também considera que: 

A literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio 
psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela 
é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 
porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. (CANDIDO, 2011, p. 117) 
 

Para Candido, a literatura é um bem incompressível210, pois existe nos indivíduos uma necessidade de 

fabulação que contribui com a vida das pessoas e com a formação da sua personalidade. Sendo assim, através da 

leitura de textos literários, é possível ao leitor experienciar diferentes realidades e situações que suscitam emoções, 

promovem o aprendizado de conceitos e possibilitando a ampliação da sua visão de mundo. A literatura traz em si um 

papel formador e atua como meio de acesso à cultura e consequentemente de fortalecimento das identidades. 

Diante disso, cabe à escola, enquanto instituição de ensino, promover tal acesso aos discentes que dela fazem 

parte. É nesse contexto que a obrigatoriedade do ensino das culturas afro-brasileira e indígena precisa se efetivar, 

tornando possível a compreensão de acontecimentos, saberes, experiências e visões de mundo que anteriormente não 

eram abordados e que ainda na atualidade encontram resistência no ambiente escolar. Através da literatura, isso é 

possível. 

A literatura afro-brasileira pode auxiliar de forma significativa na desestruturação de estereótipos e concepções 

racistas presentes nos diversos espaços onde os discentes vivenciam, principalmente na escola, exercendo função 

relevante na composição do conhecimento crítico e de um olhar reflexivo sobre a realidade negra e sobre a 

                                                        
209 Segundo Candido (2011, p. 180), “processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor”. 
210 Segundo o próprio Candido (2011, p. 173), um bem incompressível é aquele que não pode ser negado a ninguém. 
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coletividade da qual se faz parte. De acordo com o que afirma Bernd (2011, p.114), tal literatura possui um caráter 

social e deve ser entendida como: 
Aquela onde emerge uma consciência negra, ou seja, onde um “eu” enunciador assume uma identidade 
negra, buscando recuperar as raízes da cultura afro-brasileira e preocupando-se em protestar contra o 
racismo e o preconceito de que é vítima até hoje a comunidade negra brasileira, apesar de passados 
mais de cem anos da abolição da escravatura.(BERND, 2011, p. 114) 

 

 A literatura afro-brasileira exerce o papel de um sujeito coletivo negro, atua como frente de combate às 

injustiças sociais e busca respeito e valorização para os afrodescendentes, mostrando a força e a coragem do povo 

negro, bem como levantando uma representatividade que não reproduza a estereotipização, por isso assume um caráter 

de protesto contra as variadas formas de racismo. Os textos literários afro-brasileiros defendem os direitos humanos, 

propondo a igualdade de olhares lançados a negros e brancos, ricos ou pobres.  

 A inserção dessa literatura no ambiente escolar pode ser corroborada pelo que diz Santos (2001, p.20): “É 

tarefa da escola fazer com que a História seja contada a mais vozes, para que o futuro seja escrito a mais mãos”. Por 

isso, dar visibilidade e voz ao texto literário afro-brasileiro na sala de aula é também uma forma de reconhecimento às 

inúmeras lutas travadas pelos movimentos negros para conseguirem a incorporação do estudo desses temas no 

currículo educacional. Segundo Rios (2012, p.3), 
A educação é um processo de socialização e criação de saberes, crenças, valores, como finalidade de ir 
construindo e reconstruindo as sociedades, os indivíduos e grupos que a constituem. É um movimento 
longo e complexo, no sentido de as pessoas nele envolvidas irem renascendo, a cada momento, junto 
com os outros. (RIOS, 2012, p. 3) 

 

 Sendo assim, a abordagem de temáticas étnico-raciais, bem como de particularidades culturais e históricas que 

foram omitidas como forma de apagamento dos aportes africanos na formação do povo brasileiro poderá ser feita a 

partir da leitura do texto literário. Nesse sentido, a escolha de um texto redigido por um autor ou  autora negra, 

abordando fatos que se aproximam da realidade étnica e social de muitos discentes que compõem a unidade escolar, se 

apresenta como uma perspectiva de construção de uma educação mais justa e igualitária, na qual eles possam conviver 

de forma mais harmônica e natural com as diferenças presentes na escola e na sociedade como um todo, conhecendo e 

valorizando a descendência negra. 

 Segundo Munanga (1996), a inabilidade para conviver com essas diferenças estimula o racismo. Em virtude 

disso, é importante que essas diferenças sejam tratadas sob a perspectiva da pluralidade cultural, da valorização da 

identidade, do reconhecimento da riqueza cultural do país, extinguindo a ideia de supremacia racial e ampliando a 

representatividade de grupos minoritários. 
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A escola é um dos cenários dessas variedades étnicas, mas também um espaço de construção e reelaboração de 

conhecimentos. É ainda um ambiente de formação de leitores. Diante disso, tal formação pode ter como ponto de 

partida a proposição de situações de leitura e discussões que levem os discentes a expor suas ideias, a repensar suas 

trajetórias, comportamentos e escolhas, que juntos constituem suas identidades. Para isso é importante que se 

identifiquem com o que leem ou com a proposta pedagógica desenvolvida. 

Literatura afro-brasileira na sala de aula: breve relato de experiência 

Para o desenvolvimento de um trabalho com o texto literário afro-brasileiro, com vistas ao aprimoramento da 

competência linguística dos discentes e consequentemente o seu letramento literário, primeiramente é importante levar 

em consideração o contexto social em que esses discentes estão inseridos, a faixa etária deles, identificar se existe o 

hábito de leitura ou não, quais assuntos despertam interesse nos mesmos, dentre outros fatores, já que cada 

comunidade escolar possui as suas particularidades. Esses dados podem ser levantados a partir de um breve 

questionário investigativo ou uma conversa informal com o grupo escolhido para o trabalho. 

Com base nessas informações, é fundamental que o docente defina a obra literária ou a coletânea de textos a 

serem lidos e elabore uma sequência didática, na qual serão elencadas as ações a serem implementadas com base na 

leitura literária. As obras literárias afro-brasileiras, em sua grande maioria, permitem uma abordagem interdisciplinar, 

pois carregam consigo um pouco da história, cultura, linguagem, religiosidade, do legado africano para a constituição 

da nação brasileira. Permitem-nos conhecer, por exemplo, fatos históricos relacionados à população negra, sob a ótica 

de um sujeito-escritor negro. 

Um exemplo muito interessante de obra afro-brasileira que oportuniza um trabalho dessa natureza, é o Diário 

de Bitita, da autora Carolina Maria de Jesus.  A experiência vivenciada com uma turma de estudantes da Educação 

Básica a partir da leitura dessa obra será resumidamente descrita a seguir, levando-se em consideração algumas 

perspectivas de abordagem da mesma e a atitude dos mesmos diante das propostas. 

Antes, convém destacar que em Diário de Bitita a escritora registra memórias de sua infância, adolescência e 

juventude, vivenciadas em um período muito importante no que concerne à história do país, que é o momento pós-

abolição da escravatura. Dona de uma consciência política admirável, através da personagem Bitita, Carolina 

questiona a sociedade da época, os comportamentos hipócritas, a discriminação, o racismo, as desigualdades sociais, as 

injustiças contra os sujeitos negros, além da inexistência de condições dignas de sobrevivência para tais indivíduos. 

 As ações implementadas nessa interposição foram desenvolvidas em doze etapas, todas planejadas com base 

na leitura do livro, a qual foi realizada em classe e extraclasse, já que todos os discentes o possuíam. A introdução da 

obra e da temática deliberadas foi realizada durante as quatro primeiras etapas, através de uma sensibilização com 
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aplicação de dinâmicas, exibição de vídeos sobre a autora, leitura de textos complementares e roda de conversa, com o 

objetivo de despertar o olhar dos discentes. 

Após isso, o interesse pela obra surgiu com maior facilidade e o texto pôde ser apresentado aos discentes, com 

um convite a um círculo de leitura, do qual todos participaram lendo trechos em voz alta, o que também  possibilitou à 

docente perceber singularidades relativas à leitura dos mesmos e identificar aspectos que precisavam ser aprimorados. 

Os discentes demonstraram gostar muito do círculo de leitura, ação que refutou prontamente uma ideia concebida por 

muitos docentes, de que esse tipo de atividade não obtém êxito.  

Dando sequência ao trabalho, as etapas seguintes foram sendo desenvolvidas com base na leitura do livro. 

Levando-se em consideração que leitura e escrita se complementam, e que o livro de Carolina é composto por textos 

do gênero memórias, foi solicitado aos discentes a produção de memórias nas quais relatassem acontecimentos 

importantes da infância dos mesmos, assim como a autora faz nos primeiros capítulos da obra e as produções foram 

socializadas com leitura em classe.  

À medida em que a leitura foi avançando e os discentes se envolvendo com as histórias narradas, foi possível 

instigá-los a discutirem, mediados pela docente, sobre demandas étnico-raciais presentes no cotidiano deles, seja na 

escola, no mercado de trabalho, na vida em sociedade como um todo. Observou-se nesse período, que essas atividades 

contribuíram para que tais discentes rompessem a barreira da timidez e começassem a se expressar oralmente diante da 

turma com mais naturalidade e fluidez, argumentando e contra-argumentando sobre as questões lançadas, ora pela 

docente, ora pelos demais colegas de classe.  

Foi possível também, através de analogias, conduzi-los a estabelecerem relações entre as condições de vida da 

população negra no contexto histórico pós-abolicionista, que corresponde à época em que passam os fatos narrados no 

livro, e a atual conjuntura da sociedade brasileira, culminando na confecção de cartazes comparativos, cujas 

apresentações orais foram muito significativas, e reverberaram para outras atividades. Os momentos de leitura em 

classe foram muito proveitosos e os discentes participaram efetivamente desse processo. 

As discussões instigadas em classe, associadas ao avanço das histórias na leitura do livro, também forneceram 

subsídios para o desenvolvimento de uma proposta de produção textual pautada na criação de personagens, dentro de 

parâmetros estabelecidos para a situação, e de um diálogo no qual os mesmos abordavam demandas étnico-raciais, a 

qual posteriormente culminou na produção e apresentação de dramatizações. Foi possível ainda a execução de 

atividades de interpretação textual pautadas no texto base que foi o livro, relacionando-o a outros textos 

complementares, a fim de proporcionar aos discentes o contato com outras obras abordando o mesmo assunto, 

instigando-os a perceberem semelhanças e diferenças entre os registros. 
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Somada a essas ações, a leitura dessa obra propiciou também a realização de uma atividade de retextualização, 

a qual corresponde à transposição de um gênero textual para o outro, e que nessa ocasião, deu origem à produção de 

cordéis, nos quais os discentes, em pequenos grupos, e com base capítulos selecionados do livro de memórias de 

Carolina Maria de Jesus, recontaram as histórias presentes em tais registros, de forma bastante criativa. Vale ressaltar 

ainda que essa é uma atividade que mobiliza diferentes conhecimentos linguísticos. 

Diante do exposto, é possível perceber que as perspectivas de trabalho com o Diário de Bitita são muitas, mas 

nem todas as ações implementadas foram citadas aqui. Estima-se que essas realizações tenham contribuído de maneira 

singular para que os discentes envolvidos reflitam acerca do contexto em que vivem. Ademais, presume-se que as 

discussões também auxiliaram no reposicionamento dos papéis sociais dos sujeitos negros na visão desses discentes, 

uma vez que as reflexões sobre tais funções foram enfatizadas na proposta, sobretudo através de uma roda de conversa 

promovida com a presença de um professor de história. 

A abordagem de uma obra como essa permite ao docente a elaboração de atividades e ações que promovam o 

letramento literário dos discentes, e para além disso, a reflexão e tomada de consciência crítica sobre o cenário 

sociopolítico da nação, no passado e na atualidade. É possível conduzi-los, a partir da leitura, a realizarem inferências 

e analogias importantes, comparando os fatos que circundam o cotidiano da atualidade com os acontecimentos 

registrados no livro, o que consequentemente proporcionará um compartilhamento de saberes e ocorrências que podem 

contribuir significativamente com o desenvolvimento da consciência crítica dos discentes e do seu poder de 

argumentação. 

Conclusão 

A consolidação de saberes e de uma visão de mundo dotada de certa criticidade, consciência e valorização das 

raízes étnicas que formam a população brasileira pode ser alcançada a partir do trabalho com o texto literário afro-

brasileiro em sala de aula. Os debates possíveis a partir da leitura desse tipo de literatura têm um papel de grande 

relevância na formação e conscientização de indivíduos negros e não negros, possibilitando o entendimento de 

questões étnico-raciais e a percepção da importância dos grupos humanos presentes na construção da sociedade 

brasileira e na constituição da sua população, desfazendo a ideia de superioridade de um desses grupos. 

Portanto, dar visibilidade às produções literárias de autores afro-brasileiros e discutir esses textos é também 

uma forma de reconhecer a diversidade inerente à vida em sociedade. Pressupõe-se que as leituras e discussões desses 

textos podem permitir a desconstrução de conceitos equivocados e estereótipos sobre a população negra, permitindo 

aos discentes uma reformulação na maneira de perceberem a si mesmos e aos outros, fortalecendo as suas convicções 
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identitárias e o sentimento de pertença de cada um, em busca de uma sociedade na qual predominem o respeito mútuo 

e a valorização das raízes étnicas dos indivíduos que a constituem. 
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RESUMO 
 
O presente artigo resulta da análise e reflexão dos resultados adquiridos após a realização de uma pesquisa-ação que 
teve como objeto de estudo o texto publicitário e intervenção com alunos do nono ano de uma escola pública 
municipal de Varzedo- Bahia. A abordagem maior nesse trabalho foi a leitura e análise dos elementos explícitos e 
implícitos de propagandas impressas comerciais e sociais, priorizando a compreensão e interpretação dos aspectos 
semânticos, linguísticos e semióticos que esse gênero engloba no processo de produção e circulação. O problema desse 
estudo parte do questionamento sobre como o texto publicitário pode ser agregado ao processo de ensino e 
aprendizagem da leitura em sala aula, a fim de que possa habilitar os educandos a ler com proficiência o explícito e o 
implícito desse gênero multimodal. Essa pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de habilidades e 
competências de leitura dos alunos em relação à compreensão e interpretação de textos publicitários multimodais 
impressos que circulam em suas práticas sociais, comtemplando a leitura e produção textual desse gênero. Os 
resultados demonstram que os alunos participantes tiveram avanços em relação à leitura dos elementos explícitos e 
implícitos no texto, bem como no âmbito da habilidade de compreender, interpretar e produzir textos publicitários 
multimodais. 
 
Palavras-chave: Gêneros multimodais; Leitura; Publicidade; Explícito; Implícito. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 A leitura é uma atividade linguística na qual se pode desenvolver habilidades e competências intelectuais, 

comunicativas e sociais do aluno, ser um leitor proficiente é condição imprescindível para que o estudante tenha 

progresso, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito profissional. No entanto, os dados apresentados pelas avaliações 

PISA211 e  Prova Brasil212, entre outras, evidenciam que grande parte dos alunos brasileiros apresentam um nível de 

                                                        
211 Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA). Essa pesquisa avalia como os jovens estão sendo preparados 
pelas escolas dos países que participam desse estudo no que se refere à formação participativa e crítica desses alunos na 
sociedade contemporânea (BRASIL, 2016). 
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proficiência em leitura aquém do esperado, sobretudo os oriundos do sistema escolar público, levando em 

consideração o nível de escolaridade que os alunos estão cursando e/ou matriculados. Compreende-se, dessa forma, 

que a maioria desses alunos adentra e sai de uma série e/ou ano da Educação Básica sem uma aprendizagem 

significativa na área de linguagem. Esse desempenho ruim em Língua Portuguesa aponta a necessidade de 

intervenções pedagógicas eficazes no que diz respeito ao ensino da leitura e interação verbal e/ou discursiva, através 

dos inúmeros gêneros textuais que circulam socialmente. 

 Deste modo, o nosso olhar para a propaganda no processo de ensino e aprendizagem da leitura foi mediante a 

grande circulação que esse gênero textual possui, assim como pelo “embrulho” de sentidos – jogo linguístico de 

natureza explícita e implícita – por meio dos elementos multimodais (conjunção da linguagem verbal e não verbal) e 

intertextualidade (relação constituída entre textos) em que o texto publicitário é estruturado, com desígnio de chamar 

atenção, conquistar e persuadir o interlocutor. 

Diante da atual conjuntura social, de um veloz processo de alterações tecnológicas que não chegam a propiciar 

melhores condições de vida à grande maioria da população, a escola precisa proporcionar meios para que os educandos 

possam ter sucesso, ou seja, a função da escola é preparar indivíduos críticos e conscientes para o pleno exercício da 

cidadania, sendo capazes de acompanhar os acontecimentos sociais, culturais e tecnológicos. Nesse sentido, espera-se, 

com esse trabalho, contribuir com a formação de leitores proficientes, pois saber ler, escrever e interpretar é uma tarefa 

de suma importância na contemporaneidade e significa, também, a possibilidade de desenvolver proficiências 

discursivas adequadas para o mundo letrado. 

 

     2. A LEITURA DO EXPLÍCITO E IMPLÍCITO DO TEXTO 

No processo de ensino e aprendizagem da leitura é de suma importância que as concepções teóricas e práticas 

de pressupostos e subentendidos sejam como objeto de ensino por parte do educador de Língua Portuguesa, assim 

como estratégia a ser aplicada/acionada por parte dos estudantes. Nesse sentido, como o estudante pode melhorar sua 

capacidade de inferência textual? Desta feita, é preciso que o educador desenvolva atividades e estratégias de leitura 

que os educandos desenvolvam o senso crítico, bem como decifrem os implícitos que leem a partir das deduções do 

contexto comunicacional e elementos (extra)textuais e, portanto, não sejam manipulados. Os explícitos tratam-se, 

portanto, de conteúdos que estão ditos de maneira clara e precisa no texto. Os implícitos são conteúdos que estão à 

margem da discussão e, desse modo, precisam ser inferidos pelo leitor (FERRAREZI, 2008). 
                                                                                                                                                                                                                          
212 Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC): trata-se de uma avaliação diagnóstica (PROVA BRASIL), em larga 
escala, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a cada dois anos entre 
alunos do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental II e da 3ª série do Ensino Médio, esse exame avalia as habilidades de Língua 
Portuguesa com foco em leitura (BRASIL, 2008). 
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De acordo com Charaudeau (2009), o ato da linguagem é permeado por duas dimensões: o explícito e o 

implícito. Para compreender as informações apresentadas numa situação comunicativa, o interlocutor/leitor necessita 

preencher as lacunas, ou seja, inferir acerca dos conteúdos não apresentados no discurso. O autor salienta que para 

apreender/compreender um texto, é importante, necessariamente, ler as informações explícitas, a fim de deduzir sobre 

as implícitas, uma vez que para ele: 

 
A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto para o sujeito interpretante) não deve ser 
buscada apenas em sua configuração verbal, mas, no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu 
sentido implícito. Tal jogo depende da relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as 
circunstâncias de discurso que os reúnem. (CHARAUDEAU, 2009, p. 24). 
 
 

Assim, as aulas de português se tornam um momento privilegiado para o desenvolvimento da competência 

leitora do aprendiz no que concerne à capacidade de deduzir elementos que não estão explícitos no texto, já que a 

leitura é um processo que sugere do aluno/leitor identificar os explícitos e realizar inferências que certo texto permita, 

pois é de acordo com a identificação do dito, que se faz implicação sobre o não dito (ORLANDI, 1983). Nesse sentido, 

é imprescindível, portanto, que se compreenda em todo ato comunicativo os contextos de produção e, principalmente, 

o desígnio do locutor. 

De acordo com Ducrot (1987), as informações implícitas são classificadas em dois tipos: pressupostos e 

subentendidos. O autor postula que o pressu(posto) tem ligação com o posto(explícito), ou seja, a informação que 

expressa o sentido literal dos vocábulos em uma sentença é considerada como o conteúdo posto. Enquanto os 

elementos que podem ser inferidos num enunciado são classificados como conteúdos pressupostos. Já os 

subentendidos, para o autor, não são marcados linguisticamente, isto é, não abarcam palavras ou expressões que 

ativam a interpretação do interlocutor. 

Nota-se que a leitura não se resume a uma prática de decodificar signos linguísticos ou um instrumento escolar 

sem função social, não compreendida como passaporte para a entrada no mundo do conhecimento linguístico e na 

cultura da escrita. Nesse viés, quando o professor tem uma postura pedagógica interacionista, segundo Bakhtin (2011), 

fundamentada na língua como inter(ação) – enunciação entre sujeitos dentro de um tempo e um espaço, – sua prática 

docente será re(direcionada) para desenvolver, no educando, aptidões concernentes ao uso da linguagem, ou seja, 

aptidões  que o possibilite ler, escrever e interagir com os vários gêneros textuais, nas suas múltiplas conjunturas 

comunicativas habituais. 

Nessa concepção de ensino, a prática da leitura é imprescindível, pois, de acordo com os PCN: 
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A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir 
dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: 
características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair informação 
da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, 
necessariamente, compreensão na qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. 
Qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura constatará que a decodificação é apenas um 
dos procedimentos que utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível rapidez e proficiência. É o uso desses 
procedimentos que permite controlar o que vai sendo lido, tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 
arriscar-se diante do desconhecido, buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc. (PCN, 1997, p. 41). 

 

A leitura deve ser trabalhada em sala de aula em toda a variedade de suas funções, a partir da análise do 

funcionamento discursivo. Como salienta Citelli (1989, p. 6), “o elemento persuasivo está colado ao discurso como à 

pele ao corpo”, ou seja, o autor assegura que raras são as expressões de linguagem que são desprendidas de interesse 

persuasivo. De acordo com o autor, estando os interlocutores conscientes ou não, a comunicação quase sempre será 

permeada da persuasão. Nesse sentido, se apreende que os gêneros textuais são determinados de acordo com a 

necessidade dos falantes e do caráter do assunto tratado, já que eles: 

 
[...] caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a 
necessidades e atividades sócioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 
perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a sociedades anteriores à 
comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2002, p. 20, sic). 

 

Assim, os gêneros falam de algo, referem-se a uma situação e, para transmissão, necessitam de um canal de 

comunicação. Segundo Bakhtin (2011, p. 262), “A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana [...]”, tendo em vista que o diálogo é, e sempre foi, 

a prática cotidiana das relações sociais, uma vez que o homem é um ser social e, portanto, tem necessidade de 

comunicar-se (OLIVEIRA, 1994). As práticas escolares voltadas à leitura dos gêneros textuais na escola podem 

asseverar a competência leitora dos alunos, no que tange a realização de deduções sobre os subsídios explícitos e 

implícitos elencados nos textos e/ou discursos que circulam socialmente. 

No entanto, segundo Antunes (2003), em muitas escolas, o processo de ensino e aprendizagem da leitura fica 

condicionado à realização de exercícios de decodificação da escrita e interpretação sem ênfase na função social do 

texto, isto é, o ato de ler não é compreendido como uma atividade de interação entre leitor- autor -conteúdo. Essa 

forma mecânica de como a leitura é trabalhada nas aulas de português é um dos fatores que contribuem para o 

insucesso escolar dos alunos, de tal modo que os discentes não desenvolvem habilidades de análise textual, bem como 

habilidades relacionadas às inferências e compreensão do sentido integral do texto quando realizam leituras propostas 

pelo professor e/ou em outros espaços sociais. 
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3 A LEITURA DE TEXTOS MULTIMODAIS NA SALA DE AULA 

Diante dos avanços tecnológicos e sociais contemporâneos, a comunicação é intrinsicamente multissemiótica, 

ou seja, as imagens assumem uma posição de destaque em relação aos textos que circulam no mundo. Assim, notamos 

que essa mudança no âmbito das relações discursivas ocasionam, sem dúvida, novas exigências nas formas de 

(multi)letramentos no processo de ensino e de aprendizagem da leitura nas aulas de Língua Portuguesa. Nessa 

perspectiva, Vieira (2007) afirma que: 

 
[...] o letramento típico da pós-modernidade agrega ao texto escrito inúmeros recursos gráficos, cores e, 
principalmente, imagens. Passa a exigir do sujeito letrado habilidades interpretativas básicas que devem atender às 
necessidades da vida diária, como o letramento computacional, o visual, o tecnológico, entre outros [...]. 
(VIEIRA, 2007, p. 24). 

 

Assim, a escola deve trabalhar a leitura de textos multimodais, para que o aluno tenha oportunidade de interagir 

com diferentes linguagens semióticas, de tal forma, que possa ser capaz de compreender e interpretar as informações 

verbais e visuais componentes dos múltiplos gêneros discursivos orais e escritos integrados a amplos campos da 

atividade social. 

Nesse contexto, as atividades escolares voltadas ao desenvolvimento da competência leitora do aprendiz 

precisam acompanhar as mudanças nas formas de comunicação oriundas dos avanços tecnológicos modernos. Se, 

outrora os recursos imagéticos eram utilizados nos textos escritos, simplesmente, para ilustrá-los, cabe ressaltarmos 

que, em grande parte dos gêneros textuais da atualidade, “existem novas regras semióticas para a construção de textos 

com imagens [...] agora, os recursos multimodais tomam parte da composição do sentido do texto”. (VIEIRA, 2007, p. 

10). 

Para Santaella (2007, p. 11), isso não chega a ser uma novidade, pois as diferentes formas de linguagem 

utilizadas nas circunstâncias comunicativas humanas, em todos os tempos: 

 
[...] recorreram a modos de expressão, de manifestação de sentido e de comunicação sociais outros e diversos da 
linguagem verbal, desde os desenhos nas grutas de Lascaux, os rituais de tribos “primitivas”, danças, músicas, 
cerimônias e jogos, até as produções de arquitetura e de objetos, além das formas de criação de linguagem que 
viemos a chamar de arte: desenhos, pinturas, esculturas, poética, cenografia, etc. E, quando, consideramos a 
linguagem verbal escrita, esta também não conheceu apenas o modo de codificação alfabética criado e 
estabelecido no Ocidente a partir dos gregos. Há outras formas de codificação da escrita, diferente da linguagem 
alfabeticamente articulada, tais como hieróglifos, pictogramas, ideogramas, formas estas que se limitam com o 
desenho. 
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Nota-se, portanto, que o processo comunicativo seja pelo gênero oral ou escrito é e, sempre foi, uma junção de 

linguagens: verbal, não verbal e multimodal. De acordo com Dionisio (2011, p. 139): 

 
[...] Os gêneros textuais falados e escritos são também multimodais porque, quando falamos ou escrevemos um 
texto, estamos usando no mínimo dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras 
e imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras e animações, etc. 

 

A leitura na sala de aula deve incorporar tanto os aspectos verbais quanto os imagéticos explícitos e implícitos 

do texto, já que a multimodalidade é uma marca perceptível na atividade discursa oral e escrita, materializada por meio 

dos gêneros, já que o indivíduo se comunica a partir do uso de algum gênero textual, conforme Marcuschi (2008). 

Assim sendo, surge a necessidade de que o educador reelabore novas estratégias de leitura, para que o discente consiga 

interatuar/compreender a articulação entre palavra e imagem no texto multimodal, ou seja, é preciso ensiná-lo a ler 

além do que está dito nas expressões verbais e imagéticas dos novos gêneros multimodais que circundam nos espaços 

da escola e fora dela. 

O texto multimodal se concretiza a partir de códigos semióticos (visuais, auditivos, escritos), nesse sentido, 

cabe, então, ao leitor interpretar as semioses que agregam esse tipo textual. Nesse prisma, o anúncio publicitário é um 

gênero multimodal que abarca uma gama de representações semióticas e, sendo assim, esse tipo de texto deve ser 

levado para a escola, a fim de que o aluno possa aprender a ler imagem, pois nesse gênero a leitura do texto não verbal 

é imprescindível para que o leitor/aprendiz apreenda o sentido global da propaganda, bem como fomente a capacidade 

de inferir sobre as representações semióticas presentes na publicidade, pois a multimodalidade promove uma nova 

forma e/ou perfil no âmbito da leitura, porquanto, na elaboração de um texto multimodal o autor precisa relacionar 

recursos linguísticos, contextuais e imagéticos para que esse tenha sentido(s). 

 

4   APLICAÇÃO E PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente proposta de intervenção teve por finalidade promover formas diferenciadas no ensino de Língua 

Portuguesa, no que concerne, sobretudo, à prática social da leitura e à formação do leitor proficiente e crítico. Dessa 

forma, foi imprescindível a elaboração de estratégias de ensino, as quais precisavam assegurar ao aprendiz 

oportunidades concretas de aprendizagem acerca de procedimentos de leitura, para que o estudante seja capaz de 

interatuar de forma crítica e autônoma com os textos nos variados contextos sociais. 

A referida sequência didática foi estruturada em alguns pressupostos teóricos de Dolz e Schneuwly (2004), e 

tem como suporte o gênero publicitário impresso em revistas, jornais e outras mídias, com o intuito de desenvolver nos 

alunos habilidades no tocante a estratégias de leitura e compreensão do sentido global de textos multimodais, tendo em 
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vista que, para esses autores, “[...] uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

Para a proposta de intervenção empreendida, elaborou-se uma sequência didática com um ciclo de sete 

oficinas, perfazendo uma carga horária de trinta aulas de 50(cinquenta) minutos cada. Assim, no decorrer das oficinas 

realizou-se análises, produções de propagandas, assegurando, deste modo, que o aluno pudesse ler e interpretar os 

elementos explícitos e implícitos do texto publicitário impresso, compreendendo a influência do discurso desse gênero, 

por meio das relações estabelecidas entre propaganda e consumismo, especialmente entre os adolescentes e jovens.  

Ao término da aplicação da proposta de intervenção pedagógica com os sujeitos da pesquisa (alunos do 9º nono 

ano) nas aulas de Língua Portuguesa, realizou-se uma atividade pós-intervenção tendo como objetivo fazer uma 

análise comparativa entre os resultados evidenciados nesta atividade, com os já apresentados na atividade diagnóstica 

acerca da leitura do gênero publicitário antes da execução das oficinas. 

Aplicou-se esta atividade investigativa (com oito questões objetivas) pós-intervenção de forma individual, 

embora alguns alunos quisessem fazer coletivamente, também estabeleceu-se um tempo de duas aulas para que os 

estudantes pudessem respondê-la sem pressa. No decorrer da realização dessa avaliação, não se fez nenhuma 

interferência para que os resultados fossem avaliados de forma real e, principalmente, para que fosse possível 

observar, de fato, se os alunos tiveram avanços no nível de proficiência em leitura no âmbito das habilidades para 

estudantes do 9º ano:  

 perceber a finalidade explícita no anúncio publicitário; 

 compreender os efeitos de sentido implícitos na multimodalidade do anúncio publicitário, por meio da escolha 

de expressão; 

 deduzir informação implícita no anúncio publicitário; 

 identificar assunto explícito no anúncio publicitário; 

 localizar marcas linguísticas implícitas que sinalizem o destinatário no anúncio publicitário; 

 ressaltar o público alvo implícito no anúncio publicitário multimodal;  

 interpretar anúncio publicitário a partir dos efeitos de sentido implícitos na imagem; 

 estabelecer relações intertextuais implícitas no anúncio publicitário. 

 

As quais formam trabalhadas no decorrer das oficinas. Essa avaliação teve como meta observar se as 

habilidades supracitadas foram desenvolvidas, ampliadas pelos estudantes e, também, detectar dificuldades de leitura 

desses alunos frente à compreensão e interpretação dos elementos explícitos e implícitos no texto anúncio publicitário. 
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Acredita-se, pois, que a realização dessa avaliação possibilita fazer uma análise com vistas a possíveis avanços que os 

estudantes tiveram em relação ao teste de pôs- intervenção sobre o gênero multimodal estudado, com os resultados 

evidenciados na atividade de pré-diagnóstica por meio de uma atividade contendo oito questões de múltipla escolha. 

Nesse prisma, exibe-se, na sequência, um quadro comparativo entre os resultados da atividade diagnóstica e atividade 

pós-intervenção. 

Quadro 01: Análise comparativa dos resultados 

 
 

Habilidade avaliada 

Porcentagem dos estudantes que 
tiveram dificuldade concernente a tal 

habilidade 
Atividade 

diagnóstica 
Atividade pós-

intervenção 
Perceber a finalidade explícita no anúncio 
publicitário 

45% 
 43% 

Compreender os efeitos de sentido implícitos 
na multimodalidade do anúncio publicitário, 
por meio da escolha de expressão 
 

62% 52% 

Deduzir informação implícita no anúncio 
publicitário 
 

87% 13% 

Identificar assunto explícito no anúncio 
publicitário 
 

48% 
 31% 

Localizar marcas linguísticas implícitas que 
sinalizem o destinatário no anúncio 
publicitário 

35% 7% 

Ressaltar o público alvo implícito no anúncio 
publicitário multimodal 
 

71% 4% 

Interpretar anúncio publicitário a partir dos 
efeitos de sentido implícitos na imagem 
 

80% 8% 

Estabelecer relações intertextuais implícitas 
no anúncio publicitário 74% 17% 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Verifica-se, portanto, que os dados evidenciados na atividade pós-intervenção demonstraram que, quando um 

gênero é trabalhado por meio de procedimento de leitura voltado para o desenvolvimento da competência leitora do 

aprendiz e dentro de uma perspectiva real de comunicação – entendendo a função social do gênero –, os estudantes 
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conseguem ler além da linearidade do texto, isto é, tanto as informações explícitas quanto as implícitas de forma 

proficiente e, sobretudo, com autonomia para realizar inferências textuais profícuas. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho objetivou-se (re)pensar acerca do ensino de leitura nas aulas de Língua Portuguesa, sob a 

perspectiva do desenvolvimento da competência leitora do aluno, a fim de levá-lo a ler os explícitos e implícitos dos 

gêneros multimodais, especificamente anúncios publicitários impressos, sendo que esses apresentam informações 

pressupostas, subentendidas e recursos imagéticos importantes para que os estudantes aprendam a ler e interpretá-los. 

Nesse sentido, é essencial que os gêneros sejam trabalhados na escola, sobretudo, em circunstâncias reais de 

comunicação, para que o estudante tenha um ensino de leitura que contribua para ampliar seu letramento linguístico e 

social, pois, o aprendiz necessita “Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da 

função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação” (BNCC, 2017, p. 53). A leitura 

proficiente oportuniza ao indivíduo o conhecimento de saberes imprescindíveis para a inserção social ativa e bem-

sucedida. 

A relevância deste trabalho está na oportunidade de fomentar práticas ressignificativas de leitura, nas aulas de 

Língua Portuguesa, a ponto de levar o estudante a compreender e interpretar o que está explícito e implícito no texto, 

exercitando a criticidade diante dos gêneros que circulam socialmente.  

Acredita-se que, por meio do ensino eficiente de estratégias de leitura, os alunos conseguem consolidar 

habilidades fundamentais para o seu letramento e inserção social, haja vista que, ler é uma aptidão na qual o estudante 

deve aprender/desenvolver em todas as etapas da Educação Básica. Assim, essa proposta de intervenção visa, pois, a 

contribuir para que professores de Português façam reflexões e desenvolvam estratégias no tocante ao processo de 

ensino e aprendizagem da leitura, mais especificamente no âmbito do multiletramento do aprendiz. 
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Resumo 

Este trabalho pautou-se na metodologia da pesquisa-ação seguida de intervenção em uma escola do munícipio de 
Santo Antônio de Jesus, Bahia. Os sujeitos para intervenção foram aluno de 6º ano do Ensino fundamental II, os quais 
mediante as avaliações diagnósticas realizadas pela pesquisadora observou-se que parte considerável desses discentes 
apresentavam dificuldades de leitura e interpretação. Para auxiliar na competência leitora desses participantes, a 
pesquisadora utilizou os círculos de leitura e desenvolveu jogos com a obra Nota Afetiva (2017). Essas ferramentas 
foram produzidas por observações da pesquisadora no tocante aos jogos que os estudantes brincavam no intervalo. A 
proposta metodológica baseou-se na pesquisa-ação, quando, por meio da leitura e promoção de jogos educativos, 
buscou-se a inserção dos discentes ao universo da literatura. Com a referida intervenção, observou-se envolvimento da 
turma, atenção durante a leitura das crônicas; algumas perguntas presentes nos jogos contribuíram para que os alunos 
pensassem para além do texto, refletindo com o próprio cotidiano do estudante. O professor pesquisador atuou como 
mediador e analisou o processo de execução. Sendo assim, foi possível comprovar a eficácia da ludicidade no processo 
de letramento literário, como também, o seu papel nas relações interpessoais dos alunos. 

Palavras-chave: Círculos de leitura; jogos; letramento literário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda um trabalho de pesquisa-ação com leitura literária no espaço escolar por meio dos 

círculos e jogos criados na perspectiva do letramento literário. Os sujeitos escolhidos para a aplicação desse trabalho 

foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II em uma escola municipal na cidade de Santo Antônio de Jesus, 

Bahia. O presente trabalho apresentou como objetivo promover estratégias de leitura e interpretação por meio de 

círculos de leitura e jogos criados a partir de crônicas lidas pela turma. 
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As crônicas como o suporte para o letramento literário estão na obra Nota Afetiva (2017) da autora Tatah Café 

e foi o centro para as tecnologias aplicadas e desenvolvidas nesse trabalho: os círculos de leitura e os jogos. 

O estudo e aplicação da intervenção partiram do problema inicial de como os jogos enquanto tecnologia 

pedagógica e os círculos de leitura podem auxiliar no ensino de leitura literária para que sejam superadas pelos 

estudantes, as dificuldades de leitura, compreensão, como também o estimulo à formação leitora. 

A hipótese apresentada partiu da seguinte premissa: a intervenção por meio de jogos e círculos de leitura 

contribui para auxiliar na superação da dificuldade de leitura e interpretação de textos, como também estimulam 

leitores do sexto ano. 

A necessidade desse estudo deu-se mediante a observação de como é trabalhada a leitura literária em sala de 

aula, onde se costuma realizar uma leitura fragmentada e com interpretações de reconhecimento. O que pode contribuir 

para a formação leitora desses indivíduos. Uma vez que, sem a promoção da leitura literária, lida por completo e 

dialogada, verifica-se a dificuldade de parte considerável dos alunos em estudo de entender e refletir sobre a obra lida; 

por isso, a relevância da escolha do tema: letramento literário a partir do gênero crônica, como possibilidade de inserir 

esses discentes na prática de leitura. 

A escolha por crônicas ocorreu porque essas narrativas apresentam uma linguagem simples, suave e mais 

prosaica, o que é importante para desenvolver eventos de leitura com estudantes do 6º ano. O referido gênero narra 

acontecimento da realidade, do cotidiano, com linguagem despretensiosa e temas mais simples, em especial, a obra 

escolhida, Nota Afetiva (2017), aborda acontecimentos vivenciados pela autora santoantoniense em família, como 

também, durante a infância. 

Nesse sentido, ao propor a pesquisa qualitativa, com um caráter interventivo em relação à prática de leitura 

literária na escola, pretendeu-se criar condições que pudessem propiciar a motivação e possam auxiliar em uma 

possível melhoria da capacidade leitora dos meus alunos do sexto ano inseridos nesse processo. 

2. O LETRAMENTO E A LEITURA LITERÁRIA  

 O ser letrado compreende e se adequa a várias situações em que a escrita está inserida. Sendo assim, o 

letramento perpassa os muros da escola, não é uma atividade escolar, nem um método, ou uma ação somente da pessoa 

alfabetizada.  Kleiman (2005, p.14) discorre que “uma pessoa não alfabetizada que conhece a função do bilhete, da 

carta, das etiquetas e dos rótulos de produtos, participa, mesmo que de forma marginal, nas práticas letradas de sua 

comunidade e, por isso, é considerada letrada”.  

 Street (2014, p.37) ressalta que, “com frequência as pessoas absorvem práticas letradas em suas próprias 

convenções orais, ao invés de simplesmente imitar aquilo que foi trazido”. Esses indivíduos, letram-se e apoderam-se 
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desse saber de modo afetivo e particular interagindo em sua comunidade de forma ativa. Portanto, Street (2014, p.31) 

afirma que “as pessoas não são “táboa rasas” à espera de uma marca inaugural de letramento, como tantas campanhas 

parece supor”. Elas possuem uma identidade, como também, vivências de mundo e cultual próprias. 

O letramento não é uma atividade escolar, ou de uma simples leitura em voz alta em que o professor pergunta 

quem são os personagens, local da ação e autor do livro, ele está inserido em toda a sociedade; por isso, Santos, 

Mendonça e Cavalcante (2007, p. 121) afirmam que “não cabe mais à escola atender apenas as demandas do 

letramento escolar, mas, integrar ao seu trabalho práticas não escolares de letramento”, como: leitura de imagem 

(campanha publicitária, out doors) histórias orais, roteiros de viagens, séries, novelas, dentre outros. 

Observa-se, então, que a escola como, uma agência de letramento deve ser um espaço onde se possibilite a 

formação de indivíduos para viver e atuar de forma proativa na sociedade ao qual ele esta inserido. Kleiman (2005) 

reforça a afirmação acima ao dizer que:   
Quanto mais a escola se aproxima das práticas sociais em outras instituições, mais o aluno poderá trazer 
conhecimentos relevantes das práticas que já conhece, e mais fáceis serão as adequações, adaptações e 
transferências que ele virá a fazer para situações da vida real. (KLEIMAN, 2005, p. 23). 
 
 

 Conforme o que diz os PCNs (BRASIL, 2008, p. 25); “para boa parte das crianças e dos jovens brasileiros, a 

escola é o único espaço que pode proporcionar acesso a textos escritos, textos estes que se converterão, 

inevitavelmente, em modelos para a produção”. Por isso, os docentes enquanto seres fomentadores das praticas 

leitoras, devem rever suas ações e atuar com maior efetividade para superar a deficiência de leitura por meio do 

letramento desses jovens. 

Para que a continuidade do aprendizado aconteça, a escola deve promover dentre os diversos letramentos, 

práticas de letramento literário, possibilitando a criação de uma ponte com o letramento vernacular a fim de fornecer 

meios em que os letramentos se entrelacem e, efetivamente, possam fazer sentido para a vida do aluno, visto que esse 

possui um conhecimento de mundo fora do contexto escolar. Por isso, o aprendizado deve ser significativo para ser 

apreendido. 

Nessa perspectiva, ao abordar o conceito de letramento literário, bem como sua importância, Cosson (2011) 

define:  

 
O letramento literário como um processo, um fenômeno dinâmico que não se encerra em um saber ou 
prática delimitada a um momento específico. Por ser apropriação, permite que seja individualizado ao 
mesmo tempo em que demanda interação social, pois só podemos tomar próprio que nos é alheio. 
(COSSON, 2011, p.25). 
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À vista disso, a dinamicidade apresentada nos eventos de letramento literário, no caso deste estudo, os círculos 

de leitura, favorece a participação do aluno, uma vez que o indivíduo faz inferências, participa das leituras, propõem 

sugestões, o que é imprescindível para a promoção de um ser capar de interagir como o autor de sua vida social, além 

de favorecer a compreensão de diversos textos que circulam na sociedade, pois o sujeito letrado passa a ter mais de um 

sistema para realizar a comunicação, torna-se autor de suas ações e interações, participa e modifica o seu espaço de 

maneira construtiva. 

A leitura é o caminho necessário para entender o mundo, sem deixar de respeitar as diferenças culturais, sociais 

e políticas do indivíduo. A formação de leitores, não se limita a conceitos preestabelecidos, os quais tornam inviável o 

ato de pensar, de refletir e de agir como sendo protagonista diante do meio social ao qual está inserido.       

Em relação à leitura literária, Faleiros (2017) ratifica que 

 
A leitura literária é um fenômeno vivo. Talvez a natureza dessa crise esteja mais relacionada aos modos 
de ler literatura e de transmitir conhecimentos acumulados pelos estudos literários em contexto didático 
do que propriamente a literatura. (FALEIROS, 2017, p 117). 
 
 

 Por isso, ensinar a ler literatura nas aulas de Língua Portuguesa é importante, pois, à medida que o aluno lê  

livros, aprende sobre o funcionamento da língua, melhora as habilidades tanto na escrita quanto na fala. Ao ter acesso 

a obras literárias; o leitor além do deleite, é também permitido que assuma uma atitude crítica em relação ao mundo 

que o circunda, buscando a compreensão de diferentes mensagens e indagações que a literatura oferece.  

3. A NOTA AFETIVA OS CÍRCULOS DE LEITURA E OS JOGOS COMO FERRAMANTAS PARA A FORMAÇÃO LEITORA 

 

Uma das maiores características da crônica é  a ideia de tempo em o cronista relata os fatos do cotidiano de seu 

registro numa linguagem conotativa e literária. Por muito tempo, esse gênero teve como suporte apenas os jornais, o 

que  causava certa efemeridade ao texto em relação ao contato da obra com o leitor, pois como característica desse 

suporte, a cada amanhecer existia uma nova publicação. 

Como passar do tempo, as crônicas deixaram de serem impressas apenas em jornais e passaram também, a 

serem publicadas em livros, sites, redes sociais o que permitiu maior abrangência e circulação de várias crônicas de um 

autor ou vários autores. Possibilitando, a ampliação da leitura, reflexões, deleites, bem como, maior diversidade de 

temas. Em relação às temáticas e produções das crônicas, Portella (1977) discorre que: 
A crônica literária brasileira sempre tem procurado ser uma crônica urbana: um registro dos 
acontecimentos da cidade, a história da vida da cidade, a cidade feita letra. Seria, portanto, um gênero 
dos mais cosmopolitas. Mas nesse cosmopolitismo nada existe que se possa confundir com 



 

234  

descaracterizações nacionais. Há nos cronistas, e nos referimos ao cronista da grande cidade, do Rio por 
exemplo, um apego provinciano pela sua metrópole, que é, aliás, um dos seus segredos. E é em nome 
desse apego que ele protesta diante das deformações do progresso, que ele aplaude o que a cidade 
possui de autenticamente seu. E, desta maneira, luta para transcender com ela. (PORTELLA, 
1977, p.85, grifos meus). 

  
É possível dizer que o cronista tem a liberdade de escrever em suas crônicas individualidades, fatos pessoais 

situados em um período da vida, incluindo-lhe fantasias e ficção. Características presentes no livro Nota Afetiva (2017) 

de Tatah Café.  

O livro de crônicas Nota Afetiva (2017) foi escrito pela cronista Tatah Café (Tatiele Silva) que é nascida na 

cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. As produções iniciais de Tatah formam realizadas nas redes sociais como 

forma de amenizar a saudade que a cronista tinha de casa, uma vez que morava em outra cidade para estudar, ficando 

longe de sua família.  

O seu arcabouço imaginário predominavam as memórias de infância e adolescência e momentos familiares 

vivenciados na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Suas produções tiveram grande destaque, muitos comentários 

e elogios no Facebook que é um site de rede social, mais tarde, suas crônicas, culminaram na publicação do  livro Nota 

Afetiva (2017). 

 Para a leitura dessa obra, optaram-se como ferramentas didáticas os círculos de leitura e os jogos. Os círculos 

de leitura são ações de leitura literária coletiva, que nesta intervenção ocorreu na sala de aula, com a mediação do 

professor. 

O modo de ler compartilhado marcado leitura oral e da escuta sensível, é o que caracteriza os círculos de 

leitura, experiência solidária, em que a interpretação pelo leitor se dá por meio dos diálogos entre os participantes. Ao 

definir essa metodologia, Cosson (2017) afirma que: 

 
Os círculos de leitura possuem um caráter formativo proporcionando uma aprendizagem coletiva e 
colaborativa ampliar o horizonte interpretativo da leitura individual por meio do compartilhamento das 
leituras e do diálogo em torno da obra selecionada. (COSSON, 2017, p. 39). 
 

Ademais, o círculo de leitura é  uma ferramenta de ação pedagógica e cultural relacionada ao ato de ler 

conjuntamente, muito utilizada com leitores em formação. A referida prática de letramento literário permite 

desenvolver, também, a habilidade da oralidade, uma vez que os alunos leem uns para os outros em uma roda. À 

medida que um lê, o outro estudante acompanha. 

Essa atividade permite o desenvolvimento oral como a entonação com o uso de recursos como mudança de voz 

conforme o personagem, a ênfase em pontuações, gestos, expressões corporais e faciais. Durante os círculos de leitura 
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os alunos são envolvidos pela oralidade e quanto mais o tom se aproxima da naturalidade, mais eles adentram no 

mundo da imaginação. Vale ressaltar que o homem é um ser social e que aprende uns com os outros, através da 

mediação com o meio em que vive. Assim, nenhuma prática e nenhuma reflexão acontecem através da atuação única 

de um indivíduo. 

A referida atividade, já ocorre segundo Yunes (2009, p.77), “em nossa memória mais antiga e mais fresca da 

roda vem da infância, das cantigas de roda e, portanto, da dança: um círculo de “brincantes” de mãos dadas, movendo-

se para lá e para cá [...]”. Ao Trabalhar com os círculos, vislumbra-se a aprendizagem acontecendo de forma lúdica, 

oportunizando momentos para o aluno criar hipóteses, questionar o que foi lido e propor soluções, o que promove um 

acionamento da literatura, além de quebrar a ideia tradicional de aula. 

A outra tecnologia aplicada foram os jogos, que atuaram como um instrumento facilitador da aprendizagem, 

possibilitando verificar as reais contribuições deles no processo de leitura literária. 

Os jogos foram criados e desenvolvidos mediante a observação da professora pesquisadora, com as adaptações 

necessárias tanto para facilitar, quanto para incluir maiores desafios.  Porém, cabe lembrar que o conhecimento não 

está no material em si, mas se dá a partir das intervenções do mediador durante as partidas. De acordo com Macedo, 

Petty e Passos (2000, p.25): 

 
 Quando a criança joga e é acompanhada por um profissional que propõe análises de sua ação, descobre 
a importância da antecipação, do planejamento e de pensar antes de agir. Por sentir-se desafiada a 
vencer, aprende a persistir, aprimora-se e melhora seu desempenho, não mais apenas como uma 
solicitação externa, mas principalmente como um desejo próprio de auto superação. (MACEDO, 
PETTY E PASSOS, 2000, P.25) 

 

Vale salientar que a atuação do professor mediador é fundamental perante o jogo, tendo um papel ativo 

favorecendo a aquisição do conhecimento. Todos os jogos desenvolvidos na intervenção foram mediados pelo 

professor, orientando os alunos quanto às regras, estimulando as descobertas, provocando reflexões. 

 

4.   A APLICAÇÃO 

A intervenção ocorreu após o reconhecimento da turma do sexto ano, para tal, realizou-se previamente uma 

atividade de audição e interpretação, a fim de identificar as dificuldades leitoras desses estudantes. Com a tabulação 

dos resultados obtidos, chegou- se aos seguintes resultados: 
Tabela 01: capacidade de decodificação 

CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO PORCENTAGEM POR TURMA 
LEITURA SILABADA 8.6% 
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LEITURA POR PALAVRA 31.4% 
LEITURA POR PORÇÕES DE FRASES 60.% 
LEITURA COM PAUSA DE VÍRGULA E PONTO 
PARÁGRAFO 

45.7% 

LEITURA COM ENTONAÇÃO 
(INTERROGAÇÃO) 

40% 

LEITURA COM ENTONAÇÃO (EXCLAMAÇÃO) - 
Fonte: Avaliação diagnóstica 01 

 

Gráfico 02: capacidade de compreensão 

CAPACIDADE DE COMPREENSÃO PORCENTAGEM POR TURMA 
ATIVAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MUNDO 34.3% 
ANTECIPAÇÃO DOS CONTEUDOS OU 
PROPRIEDADES DO TEXTO 

11.4% 

CHECAGEM DE HIPÓTESES 11.4% 
COMPARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 31.4% 
GENERALIZAÇÃO 34.3% 
PODUÇÃO DE INFERÊNCIAS LOCAIS 22.8% 
PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS GLOBAIS 22% 
Fonte: Avaliação diagnóstica 01 

Com o reconhecimento da turma, aplicaram-se os círculos de leitura com as crônicas do livro Nota Afetiva 

(2017), no período de dez encontros com duração de duas aulas (100 minutos), seguidos de jogos. Durante o processo, 

os alunos se mostraram motivados e não se recusaram a participar das atividades propostas. 

Com a leitura literária realizada pelos círculos de leitura inicialmente observou-se que os sujeitos apresentaram 

dificuldades de expressão, questionamentos e inferências após a leitura da crônica escolhida. Como os participantes 

não apresentaram resistência durante os dez encontros, percebeu-se avanços tanto nas capacidades de decodificação, 

quanto nas capacidades de compreensão. 

Outro fator que chamou atenção foram os sentimentos de identidade e de afeto despertados durante a leitura. 

Os estudantes se reconheceram nas leituras das crônicas por meio da obra Nota Afetivas (2017), como também se 

identificaram com a autora. 

Os jogos foram criados com fins didáticos contendo perguntas de reconhecimento, como também perguntas na 

perspectiva do letramento, relacionando vivências, construindo hipóteses, elaborando questionamentos. Nessas 

referidas tecnologias também existiam pegadinhas e desafios condizentes com a versão original dos jogos. 

Foram desenvolvidos jogos de tabuleiros (trilhas) e de cartas (bafo). Ambos foram desenvolvidos mediante a 

observação do professor pesquisador e adaptados às crônicas lidas nos círculos de leitura. 
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Durante a execução dessa atividade, os discentes se mostraram empenhados, solidários com os outros, atentos 

às regras, as perguntas, as respostas e também, a elaboração de perguntas, como até nas pegadinhas. A referida 

atividade durou cerca de sessenta minutos. Em nenhum momento os jovens ficaram desmotivados ou cansados. 

No processo de diversão e aprendizagem que os jogos propiciaram, verificou-se que os participantes avançaram 

na elaboração das hipóteses, nos questionamentos e nas inferências, o que demonstra a importância e eficácia para 

atividades de letramento literário na escola. 

Após a intervenção, realizou-se uma nova atividade diagnóstica para detectar possíveis avanços nas 

capacidades de decodificação e compreensão. Para tal, observou-se a leitura individual dos participantes e também as 

respostas obtidas mediante a atividade diagnóstica. O resultado foi o seguinte: 

 
Tabela 03: elementos da decodificação 

CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO PORCENTAGEM POR TURMA 

LEITURA SILABADA 8,6% 
LEITURA POR PALAVRA 17.1 % 
LEITURA POR PORÇÃO DE FRASES ALTERNADAS 
POR PALAVRAS 

11.4% 

LEITURA POR PORÇÕES DE FRASES 62.9% 
LEITURA COM ENTONAÇÃO (VÍRGULA E PONTO 
PARÁGRAFO) 

68.57% 

LEITURA COM ENTONAÇÃO (INTERROGAÇÃO) 62,8% 
LEITURA COM ENTONAÇÃO (EXCLAMAÇÃO) 14.2% 
Fonte: avaliação diagnóstica pós-intervenção, 2019. 

 

Tabela 04: elementos da compreensão 

CAPACIDADE DE COMPREENSÃO PORCENTAGEM POR TURMA 
ATIVAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MUNDO 40% 
ANTECIPAÇÃO DOS CONTEUDOS OU 
PROPRIEDADES DO TEXTO 

14.4% 

CHECAGEM DE HIPÓTSES 14.4% 
COMPARAÇÃO DE INFORMAÇÕES 40% 
GENERALIZAÇÃO 42.8% 
PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS LOCAIS 25.7% 
PRODUÇÃO DE INFERÊNCIAS GLOBAIS 22.8% 
Fonte: avaliação diagnóstica pós-intervenção, 2019. 

Com posse desses dados, pode-se verificar considerável melhoria nas capacidades de decodificação e 
compreensão, que são importantes para a proficiência leitora do estudante. Nos aspectos de decodificação, notou-se 
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que a turma avançou principalmente nas pausas de ponto e vírgula, entonação de exclamação, e um pequeno avanço na 
leitura por entonação de exclamação.  

Outro dado, que merece atenção foi o surgimento de uma zona de transição entre a leitura por porção de palavras 
alternadas por porção de frases, os estudantes que avançaram nessa nova competência apenas realizavam a leitura por 
porção de palavras quando encontrava na leitura uma palavra grande ou desconhecida, fora essas situações a leitura 
ocorria por porção de frases. 

Em relação à capacidade de compreensão, os alunos apresentaram avanço no desenvolvimento das capacidades de 
compreensão, mas na checagem de hipóteses, não tiveram avanços. Contudo, durante os círculos de leitura pereceu-se 
que os alunos realizavam a competência checagem de hipóteses, pois eram estimulados pela mediadora e demais 
participantes. Com isso, concluiu-se que a checagem de hipóteses é competência que precisará ser mais trabalhada 
para que o estudante possa realizá-la com autonomia. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao findar a referida proposta foi possível constatar avanços na capacidade leitora dos alunos participantes, mas não 

só na leitura e compreensão, como também, nos estímulos e motivação leitora. Fator motivado pelos círculos de leitura 

e também, melhoria nas relações interpessoais dos estudantes. 

A transposição didática do texto impresso aos jogos, no aprendizado de práticas e eventos de aquisição de leitura 

ocorreu de maneira satisfatória e com a funcionalidade comprovada, pois os participantes por meio de aprendizagem 

em forma de brincadeira desenvolveram habilidades e competências para a melhoria da formação leitora e também, 

serviu de motivação a leitura literária e melhor socialização desses indivíduos propiciando momento de solidariedade e 

cooperação entre eles.  

Constata-se, portanto, que intervenção pelos círculos de leitura, aliada a aplicabilidade dos jogos e com a obra 

literário sendo o centro da proposta, o desenvolvimento de competências leitoras evidenciados e a motivação leitora 

que é fator primordial para a formação de jovens leitores. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Disponível em:  

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. 

 Acesso em: 07 abr. 2018. 

COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2017. 

COSSON, Rildo. Letramento literário. São Paulo: Contexto, 2018. 



 

239  

KLEIMAN, Ângela. Preciso ensinar o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever? São Paulo: REVER – 
Produção Editorial, 2005. 

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. Aprender com jogos e situações-problema. 
Porto Alegre: Artes Artmed, 2000. 

F.; MENDONÇA, M.; CAVALCANTE, M. C. B. (Orgs.) Diversidade textual: os gêneros na sala de aula. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2007, p. 59-72. 

MOLLICA, Maria Cecília. Fala Letramento e Inclusão Social. 2ª edição. São Paulo: Contexto, 2014. 

PAIVA, Aparecida, MARTINS, Aracy, PAULINO, Graça, VERSIANI, Zélia. (Orgs.) Leituras Literárias: discursos 
transitivos. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica: 2008. 

PORTELLA, Eduardo. A cidade e a letra. In: ______. Dimensões I. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977. 

ROJO, Roxane. Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. 

SANTOS, Carmi Ferraz; MENDONÇA, Márcia; CAVALCANTI, Marianne C. B. (orgs.) Diversidade textual: os 
gêneros na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

SILVA, Solimar; COSTA, Sara. Dinâmicas e jogos para as aulas de Língua Portuguesa. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes, 2017. 

SILVA, Tatiele. Nota Afetiva: entre memórias, poesias, leituras crônicas 1ª edição. Juiz de Fora, MG: Editora Garcia, 
2017. 

SOARES, Magda. Letramento um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Penso,1998 

STRRET, Brian. Letramentos Sociais: abordagens críticas no letramento no desenvolvimento, na etnografia e na 
educação. 1ª edição. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 

YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados.1ed. Curitiba: Aymará, 2009. 

 

 

 
5. ESCRITORAS NEGRAS E OS DESAFIOS DA ESCRITA: A LITERATURA FEMININA NO MERCADO 
EDITORIAL BRASILEIRO 

 



 

240  

Joelia de Jesus Santos213 

Dr. Roberto Henrique Seidel214 

Resumo  

A presente pesquisa discute sobre o processo de construção autoral e inserção no mercado editorial por que passa as 
escritoras negras.  Objetiva-se com esse estudo problematizar a exclusão das mulheres negras do universo literário 
enquanto produtoras de literatura. Em vista disso, fez-se uma análise com o intuito de mostrar de que modo as 
escritoras negras driblam as interdições no mercado editorial hegemônico e conseguem publicar os seus escritos 
literários. A partir de intelectuais e pesquisadores a exemplo de bell hooks (2005) Taise Campos (2015), Nilma Lino 
Gomes (2005) e Edward Telles (2012) além de estabelecermos uma relação entre raça e gênero como fatores 
preponderantes para negação à mulher negra ao direito à escrita, analisamos a dinâmica do mercado editorial a fim de 
apontarmos as razões pelas quais as editoras demonstram pouco interesse em editar produções literárias de mulheres 
negras. 

Palavras-chave: Escritoras negras. Mercado editorial. Literatura. 

 

Introdução 

 

As escritoras negras passam por um processo de construção autoral bastante árduo, dada as dificuldades que 

precisam vencer para ver-se e ser vistas como sujeito do discurso literário. Nesta perspectiva, faz-se uma discussão que 

possibilite entender como a condição feminina e o pertencimento étnico das mulheres que escreve interfere nesse 

processo de forjamento da escrita literária. Assim, há uma tentativa de mostrar de que maneira a literatura é cultivada 

entre as mulheres que, paralelemente as atividades domésticas e profissionais exercitam a sua criatividade escrevendo 

textos sob a perspectiva do feminino. 

Além disso, tão importante quanto pensar o processo de tornar-se escritora pelo qual passa as mulheres negras, 

é igualmente necessário pensar de que modo ocorre a inserção delas no mercado editorial. Por esse motivo, realiza-se 

uma abordagem sobre as estratégias utilizadas pelas escritoras negras para que suas criações literárias sejam 

materializadas em livros. Deste modo, a partir dos estudos realizados por Marília Barcelos (2006) e Regina 

Dalcastagnè (2005)) foi possível refletir sobre a relação entre editoras e escritoras negras, o que permitiu problematizar 
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com base em Eward Telles (2012), bell hooks (2005) e Paulina Chiziane o quanto gênero e etnia contribuem para a 

exclusão das vozes femininas no contexto do mercado editorial. 

 

1 Tornar-se escritora: um desafio para as mulheres negras  

 

A atividade literária não fora pensada para as mulheres, nem tampouco para os negros, ambos até podiam ser 

representados na literatura segundo o olhar da figura masculina e branca, mas assumir a posição de escritor era no 

mínimo escandaloso. Historicamente, os referidos segmentos sofreram restrições quanto à aprendizagem da leitura e 

escrita, outrora de acesso somente aos senhores abastados. As mulheres brancas ainda no século XIX, após 

reivindicarem o direito à educação formal, elas conseguiram não só ter acesso aos livros literários outrora lhes 

proibidos, como pôde escrever as suas próprias narrativas. 

Já os negros que se encontravam no regime escravocrata, foram legalmente proibidos através do Decreto nº 

1.331, de 17 de fevereiro de 1854, de ter acesso às escolas públicas do país, o que não impediu Luiz Gama e Maria 

Firmina dos Reis de se tornarem os pioneiros de uma escrita negra no Brasil, com o seu ato de desobediência a esta lei 

escravista. O Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, por sua vez, permitia que os negros estudassem, porém 

apenas no período noturno, depois de terem trabalhado o dia inteiro. Sendo essa uma das “diversas estratégias 

montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares” (RIBEIRO, 2004, p. 7). 

Somente a partir do século XX, quando ativistas, militantes e intelectuais negros se unem para denunciar o 

racismo da sociedade brasileira, que preocupada em embranquecer-se, nada fez pela integração dos recém-libertos, 

desponta novos escritores. Em 1978, com a fundação dos Cadernos Negros, série literária desde então publicada 

anualmente pelo grupo Quilombhoje, escritoras/es negras/os puderam publicar seus contos e poemas, conseguindo 

afirmar uma literalidade afro-centrada, não no sentido de apenas remeter ao continente africano na tentativa de resgatar 

uma africanidade, mas de positivar a negritude porque são discriminados. No entanto, apesar dos avanços, mesmo 

entre os seus pares, as mulheres negras a escrever continuava sendo minoria, dada as dificuldades de se criar no 

interior da militância negra uma interseccionalidade profícua entre raça e gênero. 

O século XXI foi, sem dúvida, o melhor momento para o florescimento de muitas escritoras negras, em razão 

do advento das tecnologias, que permitiu ampliar as possibilidades de publicação dos escritos afro-femininos. 

Entretanto, as barreiras ainda são muitas e precisam ser superadas paulatinamente, pois embora as conquistas 

feministas tenham sido expressivas, a luta contra o racismo e o sexismo é uma constante. Tornar-se escritora ainda se 
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constitui um desafio para quem tem que provar frequentemente a si e aos outros a sua capacidade de escrever bem, 

sem estar circunscrito aos clichês.  

A escritora moçambicana Paulina Chiziane desafiou a sua sociedade, a qual segundo ela, recebeu com 

cepticismo a notícia de que escrevia um livro, sendo desprezada, especialmente entre os homens, porque “muitas 

pessoas acreditavam e ainda acreditam que a mulher não é capaz de escrever mais do que poeminhas de amor e 

cantigas de embalar” (CHIZIANE, 2013, p. 203). Pensamentos desse tipo, fê-la provar através de seus escritos, o 

quanto as mulheres podem escrever bem, sendo tão ou mais capazes que homens de criar narrativas ficcionais sobre 

qualquer tema. Porém, ainda assim, exige-se delas um esforço maior para alcançar o reconhecimento, nem sempre 

possível em consequência da invisibilidade perpetrada contra o segmento feminino. 

A intelectual bell hook ilustra essa invisibilidade dizendo que, na sua condição de docente, quando pede aos 

estudantes que citem intelectuais negros sem especificar o gênero, citam sem titubear uma lista de homens. Entretanto, 

se solicita a especificação do gênero, sentem dificuldades em recuperar na memória alguma pensadora negra do seu 

conhecimento. De maneira semelhante ocorre com a literatura no Brasil, a maioria conhece os autores, as autoras 

negras são exceções, geralmente lembram de Carolina Maria de Jesus, quiçá, de Conceição Evaristo.  Isto ocorre 

segundo hooks, porque a “subordinação sexista na vida intelectual negra continua a obscurecer e desvalorizar a obra 

das intelectuais negras (EVARISTO, 1995, p. 467). Ou seja, essa invisibilidade é em função do racismo e do sexismo 

inerente às sociedades culturalmente racializadas, patriarcalistas.  

Além de serem desencorajadas pela sociedade a não serem nada fora do padrão feminino, a mulher negra, 

especificamente, lida com o racismo e sexismo responsáveis por fazê-las acreditar em uma suposta inferioridade 

intelectual em relação aos homens, levando-as muitas vezes, a sentir-se incapazes de realizar outras atividades senão 

aquelas destinadas para elas. De acordo com bell hooks (1995, p. 468), juntos, o racismo e sexismo “perpetuam uma 

iconografia de representação da negra que imprime na consciência cultural coletiva a ideia de que ela está neste 

planeta, principalmente, para servir aos outros”. Daí o estranhamento em ver mulheres negras escrevendo, quando 

segundo a lógica escravista ocidental, elas deveriam exercer atividades braçais.  

Grande parte das escritoras negras, por mais que tenham um projeto literário substancial, dificilmente 

conseguem viver da literatura, por isso uma parcela significativa delas tem outras ocupações profissionais e 

domésticas. Portanto, assim como Paulina Chiziane, que tem um emprego enquanto principal fonte de sustento e uma 

família para dar conta, as autoras baianas Jocélia Fonseca, Urânia Muzanzu, Lívia Natália, dentre outras autoras, 

também dispõe de tempo limitado para a sua escrita literária. O trabalho literário acaba ficando em segundo plano, mas 

é realizado em nome de uma vontade maior que os obstáculos impostos. 
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Paulina Chiziane, por exemplo, só consegue escrever após retornar de uma jornada de oito horas de trabalho, 

cuidar da casa, da cozinha, das crianças e somente depois de todos dormirem é que usufrui do silêncio necessário para 

materializar suas ideias, conforme relatou. Raramente inverte a ordem, e quando acontece, afirma ela, a casa é mal 

arrumada e a comida fica à pressa, situação que de acordo com bell hooks, faz com que as mulheres, especialmente as 

negras que são mães, a se sentirem culpadas em relação ao tempo, impedindo-as, às vezes, de criar espaço para a 

escrita solitária. 

Jocélia Foseca tal e qual a escritora moçambicana, precisa lecionar, algo que gosta de fazer, porém o faz para 

conseguir pecúnia suficiente ao seu sustento, visto que, lhe é ao menos aqui no Brasil, impossível viver somente de 

suas produções literárias.  Segundo Souza (2015, p. 86).),“as condições de produção de nossas escritoras negras 

evidenciam a necessidade de reflexão sobre políticas públicas mais direcionadas para as suas demandas” Talvez isso 

explique o porquê de muitas autoras demorarem tanto para publicar livros literários e, por vezes, minimizarem  a sua 

importância enquanto escritora.  

As escritoras Jocélia Fonseca, Urânia Muzanzu e Lívia Natália, dividem seu tempo entre produzir literatura e 

trabalhar em suas respectivas áreas de formação acadêmica. Realidade que é comum aos escritores brasileiros que 

estão fora do circuito mercadológico da literatura comercial. Portanto, para elas, escrever é antes de tudo uma maneira 

de romper, consoante Raquel Guimarães (2014), as fronteiras do lar, do privado, com a finalidade mesmo, de desnudar 

as interdições ao feminino, revelando os preconceitos oriundos da mentalidade sexista e racista ainda em vigência.  

Desde muito cedo, a escrita se coloca para as escritoras negras como um espaço de reflexão, de 

(des)silenciamento. Aos 10 anos, Miriam Alves escrevia com o intuito segundo a mesma, de registrar sentimentos, as 

coisas que as crianças não podiam dizer. Já adulta, descobriu que antes de se considerar escritora fazia literatura, hoje 

ressalta “, escrevo porque não dá para não escrever. É algo que está em mim. (ALVES, 2017, p. 290). De modo 

semelhante ocorreu com Urania Muzanzu, desde a adolescência escrevendo, ela diz escrever para alterar algumas 

situações na ordem em que estão postas. 

Jocélia Fonseca que também adentrou o universo das letras muito nova, escreve para se mostrar e mostrar o que 

pensa e o que vive na condição de mulher negra engajada na militância por inclusão social. Lívia Natália escrevia 

desde criança, aproveitava o silêncio, a solidão de que precisa um escritor para rabiscar seus primeiros textos,“essa 

coisa da solidão, do silêncio, do isolamento, isso me fez escrever e depois os temas foram aparecendo (Lívia Natália, 

2017, p. 281). Escrever para Lívia Natália tornou-se uma necessidade. Nota-se então, o sentido libertário da literatura 

para as mulheres negras que deixaram de lavar os pratos para se tornarem escritoras. 
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Apesar de escreverem seus rascunhos literários desde muito cedo, terem acesso aos grandes clássicos da 

literatura nacional e internacional, algumas escritoras negras, temem que seus escritos estejam fora dos padrões 

estéticos estabelecidos pela Academia e pela crítica literária. Deve-se a isso a dúvida de Muzanzu, “faço jornalismo e 

não Letras. Não tenho certeza se a minha escrita está conforme os ditames das Letras” (apud SANTIAGO, 2012, p. 

34). O fato de ser jornalista em nada diminui a força literária de seus textos, assim como ser formado em Letras não dá 

nenhuma garantia de que alguém será um bom escritor, o que confere expressividade a um texto literário é a 

sensibilidade do autor com a linguagem, é a forma dizer o interdito. 

As escritoras negras criam as suas próprias normas, usa a língua à sua maneira, porque sua escrita veio para 

romper padrões, não só o da branco-normatividade, mas também o da linguagem literária canônica. Mesmo existindo 

“um sentimento de inferioridade entre os negros, principalmente entre os “evoluídos” (FANON, 2008, p.), Jocélia 

Foseca, Lívia Natália e Urania Muzanzu mostraram sua sensibilidade para arte, contestando assim, a ideologia racista 

de que os negros são destituídos de intelectualidade para exercer a atividade de escritor. Insurgindo-se contra o 

racismo à brasileira, elas trouxeram à cena narrativas representativas no âmbito das literaturas nacionais.  

  

2 O mercado editorial brasileiro e a hegemonia dos clássicos  

 

Em um país como o Brasil, em que o racismo é afirmado por meio da sua própria negação, pouco se discute o 

seu impacto no mercado editorial brasileiro. Naturalizado em sua forma institucional, as práticas discriminatórias 

sistemáticas fomentadas direta ou indiretamente pelo Estado, quando exime-se da responsabilidade de combater 

privilégios, passam despercebidas. A exclusão dos negros e de outros segmentos minoritários do meio de produção, 

trata-se de uma realidade sobre a qual alguns se calam, sob o argumento de não querer alimentar as desigualdades, 

porém faz-se necessário um debate a respeito, pois: 
Diferentemente do que alguns pensam, quando discutimos publicamente o racismo não estamos acirrando o 
conflito entre os diferentes grupos étnico/raciais. Na realidade é o silenciamento sobre essa questão, que mais 
reforça a existência do racismo, da discriminação e da desigualdade racial (GOMES,2005 p. 51). 

 
Influenciadas pela ideologia da “democracia racial”, amplamente difundida na sociedade brasileira, as pessoas 

minimizam os efeitos do racismo por acreditar que não tendo no Brasil uma segregação formal, negros e brancos 

possuem as mesmas oportunidades, sendo, portanto, desnecessário discutir a questão racial. O fato é que neste país, as 

relações raciais nunca foram harmoniosas, a miscigenação aqui perpetrada foi conforme demonstrou Edward Teles em 

seu livro intitulado O significado da raça no Brasil, uma estratégia do Estado brasileiro para definitivamente apagar a 
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“mancha negra”. A promoção da mistura de raças “eliminaria a população negra e conduziria, gradualmente, a uma 

população brasileira completamente branca” (TELLES, 2012, p. 23). 

Essa maneira romântica de pensar as relações raciais no Brasil, impede as pessoas de questionarem por que 

os/as autores(as) negros(as) no mercado editorial brasileiro são quase sempre a exceção. Dalcastagnè (2005, p. 31) 

revela com a sua pesquisa, que entre as 258 obras publicadas no período de 1990 a 2004 pelas editoras Companhia das 

Letras, Record e Rocco, as maiores do país, “os homens são quase três quartos dos autores publicados: 120 em 165, 

isto é, 72,7%. Entretanto, o que mais chamou a atenção da pesquisadora, foi a homogeneidade racial, “são brancos 

93,9% dos autores e autoras estudados”, ou seja, as escritoras negras sofrem uma dupla discriminação. 

Nesse mercado editorial marcado pelo racismo e sexismo, as escritoras negras dificilmente conseguem publicar 

seus livros literários, tanto em razão do gênero e do pertencimento racial, quanto por trazer uma escrita na qual as 

personagens negras são protagonistas. O sexismo segundo Moore (2007), um fenômeno exclusivamente antimulher e o 

racismo um fenômeno fundamentalmente antinegro, confluem para um único ponto: a exclusão da mulher negra do 

universo literário predominantemente ocupado pelos descendentes de escravocratas. Essa estrutura editorial 

evidenciada, vem sendo continuamente contestada, porém sem muito sucesso devido ao seu poder comercial. 

Essa interdição às mulheres negras no grande mercado editorial brasileiro se desdobra em uma interdição 

institucional, sendo a presença de escritoras em órgãos de representação de classe muito pequena, seja na União de 

Escritores, seja na Academia Brasileira de Letras. Todavia, “mesmo com todas as interdições, os silenciamentos e a 

marginalização no interior dos sistemas literários a que pertencem, as mulheres se rebelam contra o preestabelecido, 

resistem ao preconceito e escrevem” (GUIMARÃES, 2014, p. 12). Deste modo, ainda que não publiquem, escrever 

por si só, já se configura um ato revolucionário para a mulher negra, cuja capacidade intelectual está sempre à prova. 

São essas escritas guardadas que potencializam o discurso literário nacional, as quais quando publicadas, surpreende 

os leitores, tal qual ocorreu com os escritos de Carolina Maria de Jesus e de Conceição Evaristo.  

A preferência das grandes editoras por autores consagrados ou que escreva dentro do padrão exigido, diminui a 

possibilidade de alguma escritora negra publicar através desse circuito editorial, não só porque elas inscrevem em seus 

textos a problemática racial e de gênero, mas também porque estão fora do perfil fenotípico do escritor brasileiro. E 

devido à essa ideia cristalizada sobre o que pode ser considerado literatura, Urânia Muzanzu até chegou a pensar que 

seus escritos realmente não mereciam ser publicados. Isto, tão somente pelo fato de seus textos apresentarem uma 

discussão voltada para temas pouco apreciado no círculo literário brasileiro, que entende estar a literatura desvinculada 

de um ato político, como pode-se notar no relato: 
Nunca pensei que meus poemas fossem algo digno de publicação.  Deixo arquivado no meu e-mail [...] Hoje eu 
penso em publicar, pois vejo que não escrevo só para mim. Tem um bocado de outras vozes que são ouvidas a 
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partir do que escrevo. [...] Eu ficava até receosa. Assim, se eu publicasse, que as pessoas iriam achar que sou uma 
militante raivosa, que fica falando do mesmo assunto toda hora. Quem vai se interessar por isso? Na verdade, 
agora começo a pensar em mim em outro lugar que não é esse: de alguém, de uma pessoa chata, que fica 
escrevendo sobre o mesmo assunto. (MUNZANZU, 2008 apud SANTIAGO, 2012, p. 32). 
 

Paralelo a dificuldade de publicação, nota-se o temor da escritora em ser julgada pelos leitores, por sua escrita 

possuir um caráter social. Contudo, embora os críticos de literatura defendam que o texto literário não deva ser 

politizado, Lívia Natália enquanto escritora negra consciente do lugar que ocupa na sociedade, considera “impossível 

apartar o que escreve de uma dimensão política, ainda que seja de uma política da subjetividade” (2017, p. 283). Pode-

se então inferir, que escrever como dissera Muzanzu, sobre um mesmo assunto a partir de perspectivas diferentes, 

parte da necessidade de problematizar a realidade sob o viés artístico. Toda produção literária reflete um ato político, o 

autor apenas se posiciona a favor ou contra determinadas questões sociais.  

Os críticos de literatura, não raro, deslegitima a produção literária negra brasileira argumentando que a 

prevalência de discursos reivindicatórios anula o seu valor estético, sendo por isso, considerada menor. De acordo Ana 

Rita Santiago (2012), o mercado editorial, diante uma literatura pouco prestigiada pela crítica literária, tende a recusar 

ainda mais os projetos literários de escritoras, em cuja escrita há referências as questões identitárias. Parece importante 

para os intelectuais brasileiros manter a tradição de narrar em terceira pessoa, tendo um narrador falando de outros 

sobre os quais nada se sabe para além dos estereótipos.  

Publicar, para as escritoras negras tem sido um processo complicado. A dificuldade de ingressar no mercado 

editorial e colocar seus livros à disposição de um público maior, no ponto parece ser a principal causa da reduzida 

visibilidade de obras literárias de autoria negra feminina. Em entrevista a professora Jailma Moreira, Muzart defende 

que não há uma circulação ampla e democrática das produções femininas, por isso a predominância no mercado 

livresco de autores homens, privilegiado em função do gênero, raça e condição socioeconômica.  

No Brasil, há em média 13.293 mil editoras, deste contingente grande parte localiza-se no Sudeste, segundo 

constatou Barcellos. A Bahia dispõe de um número significativo de editoras de médio e pequeno porte, as quais de 

acordo com levantamento realizado por pesquisadores da UEFS, 58% localizam-se em Salvador, enquanto 42% estão 

espalhadas pelas demais cidades do Estado. Entretanto, esses números em nada alterou a dificuldade que tem as 

escritoras negras para publicarem seus textos, pois devido ao custo elevado de um trabalho gráfico editorial, elas 

acabam publicando coletivamente para dividir os custos.  

A editora arcando os custos da edição, o autor tem direito a 10% dos lucros, mas se o autor custeia a edição, ele 

fica com 30 a 40% dos lucros. Na Bahia, geralmente, as escritoras negras baianas que têm livros publicados elas 

próprias financiam. Na verdade, com algumas exceções, “todos os livros dos escritores negros são edições do autor, 

auto-financiadas, publicadas, distribuídas e consumidas limitadamente, sobre as quais poucos leram ou ouviram falar” 
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(SILVA, 2011, p. 131). Poder-se-ia então dizer, que as escritoras negras desempenham, concomitantemente, a função 

de produtora, editora, divulgadora e vendedora, visto que lhe é custoso terceirizar os processos pós-textuais de um 

livro. 

As barreiras impostas aos escritores negros, de modo geral, os obrigou a buscar meios alternativos para 

publicar as suas produções, por isso no século XX havia muitos textos literários publicados em jornais. Outra maneira 

de difundir seus escritos era através dos saraus, recurso ainda hoje bastante utilizado como espaço de revelação de 

novos talentos da literatura. Igualmente importante, as publicações coletivas, a exemplo dos Cadernos Negros e outras 

coletâneas criadas com o intuito de viabilizar a publicação, ainda que artesanal ou em editoras alternativas, foram e 

continuam sendo um dos caminhos para se trazer à baila muitas autoras negras. Portanto, se o mercado editorial 

brasileiro fechou às portas aos subalternos, logo: 

 
A produção literária negra procurou formas alternativas como impressão de poemas em mimeógrafo e xerox, 
sendo estes trabalhos distribuídos em filas de teatro, cinemas, shows etc., sempre a preços módicos, pois o autor 
não gastava muito e o que mais lhe interessava era veicular sua poética. [...] (FILHO, 1987, p. 46). 
 

Atualmente, além de publicar em antologias, publicam-se muito no ambiente digital. Urânia Muzanzu, que 

publicou pela primeira vez através da Fundação Pedro Calmon do Estado da Bahia, na Folha literária, divulga seus 

textos em blog. Jocélia Fonseca, depois da publicação de Importuno poético, obra de sua coautoria patrocinada pelo 

Sindicato dos Bancários, realiza performances visando divulgar os poemas de sua autoria, já que o referido livro não é 

de conhecimento da maioria dos leitores. A referida autora utiliza-se também das redes sociais com intuito de 

publicizar o seu trabalho poético. Lívia Natália é uma das poucas escritoras negras baianas que conta com um número 

substancial de obras publicadas por diferentes editoras do Estado.  

Na entrevista realizada por Taise Campos (2014), Jocélia Fonseca disse desconfiar do mercado editorial, por 

achar injusto o seu funcionamento, ela acredita que o dinheiro e esforço investido pelo autor não são valorizados, e que 

não há um retorno para quem escreve, por isso ela recorre aos modos alternativos. Infelizmente, a fala desta autora 

reflete a realidade de muitas escritoras, que conseguiram superar as condições adversas de produção, porém não 

avançam quanto a publicação, devido à ausência de políticas de incentivo e desinteresse das editoras pelas temáticas 

ou linguagem presentes nos textos. Restando-lhes, caso disponha de recursos, custear as despesas da própria obra, 

atitude que evidencia o quanto a: 
Literatura afro-brasileira está sendo desenvolvida em condições financeiras, bibliográficas e editoriais precárias. É 
uma literatura feita mais na raça, no muque, pois os escritores negros brasileiros, devido à falta de apoio cultural, 
subvencional, a realizam segundo suas condições financeiras, ou seja, autofinanciamento a publicação dos seus 
trabalhos, poupando alguns trocados dos seus míseros salários. (KIBUKO apud SILVA, 2011, p. 128). 
 



 

248  

Nesse sentido, a aposta em sítios eletrônicos por parte das escritoras negras baianas se justifica pela facilidade 

de exposição dos textos literários.  O uso da internet na publicização da escrita negra feminina cria formas de 

agenciamento com produtoras literárias, que por ventura venha se interessar por narrativas diferenciadas daquelas 

recorrentes no mercado comercial das grandes editoras. Em um país como o nosso, onde 44% da população não lê e 

30% nunca comprou um livro, de acordo aponta os resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2016), é de se 

compreender os motivos pelos quais as editoras dão preferência aos livros com mais chances de venda; best-sellers e 

os clássicos da literatura brasileira. 

As pequenas e médias editoras, juntamente com as plataformas digitais, é que vem oportunizando a publicação 

das produções negra feminina. São as editoras menores as responsáveis por diversificar a literatura brasileira com 

outras narrativas, dando ao leitor mais alternativas de leitura senão os cânones. Na Bahia, especificamente, muitas 

escritoras cuja política textual sequer passaria pelo crivo do mercado editorial, publicam suas obras literárias no 

circuito editorial alternativo. E justamente por fugir aos padrões, ganham ressonância em meio as vertentes literárias 

que tem se forjado no bojo da literatura hegemônica.  

 

Conclusão 

Tratar da escrita negra sem discutir sobre as condições de produção e circulação é negligenciar uma realidade 

contra a qual urge agir. Não dá para abordar o racismo no texto sem considerar o contexto desigual em que os 

escritores e escritoras negras(os) estão inseridos, senão incorrer-se-á no erro de focar somente na representação ao 

invés de problematizar uma série de outras questões igualmente relevantes.  

As dificuldades de materializar um livro em um país onde a escrita literária é monopolizada por um segmento 

da sociedade, tal qual evidenciou-se ao longo deste trabalho, demonstra o quanto a rede de produção de conhecimento 

está empenhada em impossibilitar que os subalternos se tornem sujeitos do discurso literário.  Nesse sentido, ao 

contrário do que se possa supor, poucos leem escritoras negras não porque quase nenhuma escreve, mas porque a 

maioria que produz fica impedida de publicar em editoras de maior expressão nacional.  

Buscando vias alternativas de aparecer, as escritoras negras, principalmente na Bahia, tornam suas produções 

conhecidas em meio a hegemonia dos clássicos utilizando-se das plataformas digitais. Portanto, é necessário 

potencializar as editoras menores e incentivar a escrita literária entre quem depende da literatura para fazer ecoar 

outras vozes oprimidas, de modo a fortalecer a corrente que se opõe a força predatória do capitalismo, racismo, 

sexismo e cia. 
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Resumo 
 
A ausência de uma devida atenção aos indígenas pelos historiadores origina-se na predominância da civilização 
europeia, no que tange ao bem arquitetado projeto colonizador de, aos poucos, ir minando os povos originários em prol 
de uma suposta unificação racial. Desde os registros mais remotos, nas cartas coloniais, esses indivíduos foram 
minimizados, referidos de acordo com o olhar soberano do dominador português, projeto esse que vai ser mantido até 
a Constituição de 1988, com a inserção do indígena como agente social autônomo após inúmeros movimentos de 
militância, garantindo, teoricamente, os direitos de sua brasilidade. Sob esse contexto, a comunicação (Re)Existência: 
Tem Cara De Índio Na Literatura, no Simpósio Temático “Práticas de Letramentos, (Re)Existências e Emancipação 
Humano-Social através de Ações Leitoras” aborda a autoria literária indígena a qual objetiva atualizar mentalidades e 
paradigmas a respeito das comunidades indígenas, revisando concepções estereotipadas e preconcebidas, propagadas 
ao longo de episódios da história brasileira. Através dessa expressão artística, os indígenas estão imbuídos por 
reescrever a sua própria história, para que o reconhecimento seja feito com base na diversidade cultural, combatendo 
as visões equivocadas que os prendem ao passado. A partir dessa textualidade, revela o potencial em dialogar com a 
sociedade em direção à valorização e ao respeito, produzindo o aprofundamento crítico da realidade, pois não é mais 
possível alimentar a equivocada construção fantasiosa do indígena brasileiro, nem mesmo genérica, afinal são 
múltiplas as suas existências. Esta pesquisa apoia-se em referências teóricas a partir de Almeida (2010), Graúna 
(2013), Kayapó (2016), Dalcastagnè (2017), Munduruku (2017), dentre outros.  
 
Palavras - chave: Literatura; Autoria Indígena; (Re)Existência.  
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Desde os registros escritos mais remotos, nas cartas coloniais, os indígenas216 são minimizados, referidos com 

base no olhar soberano do dominador português. A partir do final do século XIX, eles passam por um processo de 

reinterpretação, e contam com a literatura indigenista na qual são transcritas as lendas, os mitos, os contos, que eram 

passados pela oralidade, principalmente pelos idosos nas aldeias, traduzidos por escritores, historiadores, linguistas e 

antropólogos não indígenas.  

Esse movimento vai até o século XX e, segundo Almeida (2010, p. 17), as reinterpretações dessas etnias não 

eram merecedoras de investigações mais profundas, pois reduzidas às seguintes dualidades: índio aculturado e índio 

puro, aculturação e resistência, estrutura cultural e extinção, sendo que a essência das investigações desembocava na 

compreensão do comportamento passivo dos indígenas frente o processo colonizatório, “reservando aos índios um 

lugar muito especial: o passado”, compreensões essas respaldadas pela superficialidade das políticas indigenistas.  

Ao final da década de 1970, quando alguns indígenas começaram a deixar seus aldeamentos para adentrar ao 

mundo acadêmico, são deflagradas discussões e movimentos sociais para clamar e exigir direitos. Krenak (2019) 

concorda que o acesso dos indígenas à Educação Básica e a continuação no Ensino Superior é fator basilar para dar 

visibilidade a essa comunidade, anunciando que, diferente de muitos registros propagados na sociedade envolvente, 

essas pessoas transitam e atuam como cidadãos comuns, ainda que enfrente as discriminações.   

Antes disso, a escolarização oferecida aos indígenas, em alguns pontos do país, tinha como finalidade atender 

uma ótica capitalista na qual os corpos eram “civilizados” para a integração à sociedade para o trabalho braçal e sub-

assalariado. Regina Dalcastagnè217 (2019) avalia que o número de escritores “das margens” vem aumentando, valendo-

se das redes sociais e pequenas editoras imbuídas na democratização dessa nova literatura. A referida professora 

afirma que o racismo estrutural é latente no presente meio literário, mas essas narrativas chegam com a possibilidade 

de dizer coisas, responder perguntas, sanar dúvidas e rebater estereótipos e preconceitos. 

O projeto de silenciamento vai ser mantido até a Constituição de 1988. Nas duas primeiras Constituições, de 

1824 e 1891, não há registros sobre indígenas. O direito à terra passou a ser, teoricamente, reconhecido a partir da 

Constituição de 1934, no entanto, permanece a ideia de integração à nação, de acordo com Kayapó (2016), o que 

                                                        
216 Nas últimas décadas os indígenas começam a questionar o vocábulo “índio” que, definitivamente, não representa a população originária desse país, seja 
pelo vocábulo em si, seja pela tendenciosa noção de unicidade entre esses povos, inclusive porque alude a significados que os desqualificam, pois lhes são 
atribuídas adjetivações pejorativas, marcando negativamente essa existência. A escolha por esse termo no título responde apenas à construção do efeito de 
sentido que a palavra propõe.  

 
217 Regina Dalcastagnè é professora da Departamento de Teorias Literárias e Literaturas da UnB. Disponível em 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-03/narrativas-literarias-nao-expressam-diversidade-brasileira. Acesso em 24 de agosto 2019. 
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significa abdicar da língua materna, dos costumes, da cultura, ideias rechaçadas pelas comunidades tradicionais. É a 

partir da Constituição Cidadã, a qual estabelece relações entre Estado, sociedade e cidadãos, que passam a ser 

resguardadas as garantias de direitos e a manutenção da cultura.   

Sem dúvida, é um divisor de águas, mas, infelizmente, ainda não foi capaz de mudar a visão da sociedade, 

inclusive porque o indígena fora, por muito tempo, entendido no campo do mito, portanto uma inverdade. Mas do final 

do século XX para cá, essa produção literária pulsa dando pistas dos ganhos promovidos pela escolarização bilíngue, 

fato que impulsionou a escrita de textos literários que reescrevem a história brasileira, protegem a cultura e alimentam 

a luta por direitos da comunidade autóctone, revelando o potencial dialógico em direção à valorização e ao respeito, 

produzindo o aprofundamento crítico da realidade.  

 

(Re)Existência literária: rompendo o silêncio  

 

Com o reconhecimento dos indígenas na Constituição de 1988 a referida comunidade passa a ter garantias 

cidadãs, inclusive o direito à escolarização de forma a considerar também as línguas autóctones. Assim como os 

“velhos da floresta”, os escritores indígenas são considerados também os guardiões da memória e do conhecimento 

ancestral. Ao produzirem a transposição da oralidade para o registro alfabético, eles escrevem a literatura dos 

ressurgidos denunciando um dos mais emblemáticos dilemas da existência indígena pós-colonização: o direito à terra.  

 Atualmente, ocupam diferenciados espaços e funções sociais, bem como atuando em diversas profissões: na 

educação, no direito, nas artes, na política, na saúde... todos imbuídos por reescrever a sua própria história, 

contundentes ao afirmar que o fato de participarem dos mesmos espaços sociais dos “brancos” e aprenderem seus 

procedimentos e ferramentas não significa deixar de ser índio, apenas a possibilidade de sobreviver munidos em defesa 

de seus direitos, como qualquer outro cidadão, singularidade essa combatida pelas vozes governamentais até os dias 

atuais.  

Almeida (2010, p. 20) reforça dizendo que “são os próprios índios de hoje que não nos permitem mais pensar 

em distinções rígidas entre índios aculturados e índios puros”. Logo, a atualização da tradição e a resistência cultural 

coadunam, fortalecendo os indígenas para transitarem socialmente, promovendo aproximações, emitindo suas 

opiniões, sendo o que são, como seres do presente que atuam como um cidadão comum.  Seguindo o mesmo 

raciocínio, Olívio Jekupé (2009) aponta a literatura escrita como instrumento capaz de contrariar as visões 

equivocadas, ao mesmo tempo em que revela a potencialidade em dialogar com a sociedade por meio dos símbolos 

tecnológicos e culturais. 
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De cunho individual, ao mesmo tempo coletivo, a literatura indígena busca seu espaço de pertencimento no 

cenário literário e, por esse caráter, dribla para vencer os estigmas fixados pela literatura canônica, inclusive o de 

inviabilizar outras criações literárias. Assim sendo, com a autoridade que lhe é de direito, os indígenas recuperam a 

possibilidade de falar de si e propõem a entrada no universo não indígena reeducando as mentes para a revisão 

conceitual tão necessária acerca das ideias que foram, ao longo do tempo, alimentadas sobre os povos nativos, mesmo 

enfrentando desafios, tanto com as técnicas do código escrito quanto com a recepção de suas produções.  

A literatura autoral evidencia a “identidade sufocada”, e para refletir sobre essa realidade, Graúna (2013, p. 15), 

diz que “a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência), uma variante do épico tecido pela 

oralidade; um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas), ao longo dos mais de 500 anos de 

colonização”, o que demonstra que essa escritura vem construindo sua caminhada nesse movimento de descolonização 

cultural, assumindo espaços antes negados, pois, até aqui, foi cuidadosamente pensada e propagada a partir da voz do 

colonizador e agora é protagonizada por uma minoria que testemunha a sua própria história.  

Ao falar de literatura indígena ainda é muito comum um certo estranhamento, mas é importante salientar que 

tais produções repelem as submissas representações dos indígenas na historiografia literária sob a visão etnocêntrica e 

racista dos escritores não indígenas.  Krenak (2019, p.1) assinala que as informações acerca do assunto são 

“equivocadas, incompletas e insuficientes”, mas a tendência é essa visão ser modificada, pouco a pouco, pois os 

indígenas vêm investindo intensamente nessas produções, oferecendo, através desse reconto, uma outra interpretação 

do projeto civilizatório, oferecendo à sociedade não indígena a possibilidade de (des)aprender o que a escola regular 

ensinou por muito tempo: “a não gostar de índios ou gostar romanticamente”, como pontuou Munduruku (2018).  

Com a promulgação da lei 11.645/08 que propõe rediscutir a história sobre os povos tradicionais, a literatura 

autoral apresenta um discurso outro sobre essas existências, inclusive sobre questões relacionadas ao meio ambiente, 

dentre outros valores sociais218. A implementação dessa Lei promoveu também a abertura de um novo nicho editorial, 

apoiado por políticas públicas de expansão e distribuição de exemplares nas escolas, o que também provocou a 

abertura da temática em outros campos acadêmicos.  

Os choques culturais entre europeus e indígenas quase sempre desqualificaram os povos originários sob 

alcunhas, principalmente da preguiça, pois o modo de vida tradicional acaba por chocar com a ideia de acumulação de 

bens materiais da sociedade ocidental consumista. Essa caracterização foi tão demasiadamente repetida que 

transformou-se em uma suposta verdade e construiu a imagem de um indígena inimigo do povo brasileiro, por 

atravancar o progresso da nação, quando lutam, incansavelmente, contra a exploração dos bens materiais, 
                                                        
218 Atualmente são muitas as discussões a respeito de alimentação natural e medicina alternativa, conhecimentos sempre disponíveis, mas 
dado pouca credibilidade ao longo desses séculos.   
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interpretações que precisam ser reelaboradas, com vistas ao entendimento de que essa existência é parte da sociedade e 

não um inimigo dela.   

Portanto, através desses textos protagonizados, os escritores indígenas reivindicam mudança de paradigmas, da 

condição de objeto para ser sujeito ativo na formação social. Essa literatura pode deslocar a cultura indígena do 

silenciamento para a visibilidade e, pelo atual contexto de publicações e participações dos escritores indígenas nos 

espaços sociais, isso tem acontecido, ainda que timidamente. Graúna pontua percalços enfrentados pela textualidade 

autoral indígena: 

 
[...] a luta dos povos indígenas pelo direito à palavra oral ou escrita configura um processo de 
(trans)formação e (re)conhecimento para afirmar o desejo de liberdade de expressão e autonomia e 
(re)afirmar o compromisso em denunciar a triste história de colonização e os seus vestígios na 
globalização... e outras questões se colocam como relevantes ao estudo da propriedade intelectual 
indígena contemporânea no Brasil: indianidade, hibridismo, auto-história, diáspora, assimilações, 
preconceitos e perdas, entre outras questões. (GRAÚNA, 2013, p. 53-54). 

 

  Ainda que as mudanças não se materializem como assim deveriam, aos poucos os indígenas seguem 

conquistando seus espaços nas diversas áreas do conhecimento e ocupações humanas, participando de centros de 

discussões de temas de interesse de sua coletividade ou da nação, e se destacam nas linguagens artísticas. Segundo 

Munduruku (2017) a situação do indígena é muito delicada, pois ainda colhem os frutos de uma permanência à 

margem social, desprovidos de assistências inerentes à sobrevivência digna de qualquer cidadão brasileiro.  

Kayapó (2016) faz referência à responsabilidade dos currículos escolares nesse quesito, pois a escola abonou a 

versão estereotipada dos indígenas e insistiu nas caracterizações folclórica, romântica e estereótipos como a pobreza, a 

preguiça e a inferioridade biológica.  Dessa forma, aponta a literatura autoral indígena como propulsora de 

deslocamentos para o encontro com o Outro, apresentando aos alunos o desconhecido, possibilitando-os visitar 

realidades nunca antes imaginadas.  

 

A pena que escreve: a leitura literária e a formação do leitor 

 
Não é uma imagem fácil de ser revista, pois é preciso tocar as sensibilidades para entender que há formas de ser 

e viver. Essa imagem distorcida, que prevalece nos dias atuais, e não passa de um equívoco, tem o discurso literário 

escrito com base fincada na literatura de tradição oral de ancestrais e antepassados originários. No século XXI, 

Mundukuru (2013) assinala avanços, pois o indígena faz uso de celulares e câmeras de vídeo e com essa nova 
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tecnologia revela às comunidades, as condições de sobrevivência, bem como denuncia ações governamentais (ou a 

falta delas); delata a invasão das terras e a destruição ambiental.  

A literatura, que atualmente não descansa na floresta, faz os cabíveis registros da “história que passou a ser 

contada sempre do modo como aconteceu para alguns e não do modo como aconteceu para todos”, de acordo com 

Jecupé (1998, p. 84). Atualmente são 57 escritores219 de 26 etnias distintas que escrevem, em sua maioria, para o 

público infantil e juvenil, dentre eles: Verá Kanguá, Papa Miri Poty, Roni Guará, Elias Yaguakãg, Lia Minápoty, 

Aurilene Tabajara, Edson Krenak, Denízia Cruz Kawany, Gersem Baniwa, Nankupé Tupinambá Fulkaxó, Kerexu 

Mirim, Juvenal Payayá, Julie Dorrico e Ely Macuxi, publicando narrativas para crianças e adolescentes, sem esquecer 

da poética de Márcia Wayna Kambeba e Auritha Tabajara.  

Suas produções estão no mercado editorial, ou sob autopublicação em sites, blogs ou redes sociais, valendo-se 

das diversas tecnologias como mecanismos de transmissão. Além da arte da escrita, muitos desses indígenas transitam 

por outras interfaces da indianidade fazendo ilustrações, produzindo músicas e vídeos, palestrando, atuando nas salas 

de aula. A literatura indígena constrói uma historiografia paralela que, atualmente, já conta com destaques e 

premiações literárias:  

Cristino Wapichana, escritor indígena roraimense, em 2017, recebeu o prêmio de melhor livro para crianças 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ com a obra A boca da noite, livro publicado em setembro 

de 2016 pela Editora ZIT. Essa obra também entrou no catálogo da Feira Literária do Livro Infantil e Juvenil de 

Bolonha e selo “Altamente Recomendável” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. 

Kaká Werá Jecupé, de origem Tapuia, destaca-se com obras que compõem o acervo da PNLD de 1999 e 2001, 

com relevo para A terra dos mil povos (1998) a qual apresenta informações históricas sobre o Brasil na perspectiva do 

indígena. Olívio Jekupé, de origem Guarani, é outro nome que merece realce. Em suas obras, mescla dados biográficos 

e a fantasia, oferecendo ao leitor informações indígenas sob uma linguagem criativa, tendo sua primeira publicação em 

1997. Yaguarê Yamã, representante da etnia Sateré Mawé, é escritor e ilustrador, autor de mais de 20 obras literárias, 

algumas pertencentes ao acervo do PNBE de 2005, tendo sua primeira publicação em 2001, com Puratig: o remo 

sagrado.  

Eliane Potiguara, é uma pesquisadora dos significativos ecos do pensamento indígena e defensora da 

propriedade intelectual de seu povo. Destaca-se com a linguagem poética, mas ganha notoriedade com Metade Cara, 

Metade Máscara (2004), através do qual reflete sobre o amor, as relações humanas, a paz, a identidade e a 

ancestralidade, primeiramente publicado pela Global editora e republicado pelo Instituto UKA. Eliane foi indicada em 
                                                        
219 Dados extraídos da Bibliografia da publicações indígenas no Brasil que tem o propósito de inventariar as publicações e servir de suporte para 
pesquisadores, leitores e educadores. Disponível em https://www.livrariamaraca.com.br/bibliografia-das-publicacoes-indigenas-do-brasil/. 
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2005 ao Projeto Internacional “Mil Mulheres ao Prêmio Nobel da Paz” e ganhou o Prêmio Literário do PEN CLUB da 

Inglaterra e do Fundo Livre de Expressão, nos Estados Unidos, pela atuação política do livro A terra é mãe do índio.  

Na atualidade, Daniel Munduruku é o escritor indígena de maior evidência no cenário nacional, com o maior 

número de publicações, aproximadamente 60220, - pesquisas, romances, memória e contos - entre produções 

individuais, organização, colaboração e contribuições em jornais e revistas. Por essa razão, o de maior visibilidade no 

cenário literário brasileiro.  

Munduruku é pioneiro em escrever para crianças não indígenas, recebeu diversos prêmios no Brasil e Exterior, 

entre eles: Prêmio Jabuti (2004), Prêmio Infanto Juvenil (ABL, 2008), Prêmio Érico Vanucci Mendes (2003), Prêmio 

Literatura para Crianças e Jovens na Questão da Tolerância (UNESCO, 2002), Ordem do Mérito Cultural (Ministério 

da Cultura, 2006), Prêmio Ofélia Pontes (FNLIJ, 2005) e muitos de seus livros receberam o selo Altamente 

Recomendável outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).  

As editoras, compreendendo o pulsante nicho, investe em ilustradores renomados compondo, em alta 

qualidade, a multimodalidade do texto indígena que une o texto verbal e o imagético, de acordo com Krenak (2019, p. 

2), colocando “em pauta a literatura que, há cem anos atrás, Mariátegui disse não existir e que, um dia, existiria com 

força”. Diante disso, é plausível inferir que se trata de um recomeçar, de um (re)existir.  

Importante nesse movimento é a sociedade compreender, definitivamente, que essas vozes existem e seus ecos 

precisam reverberar em todas as partes, principalmente nas escolas; urge (re)conhecê-las e conhecer o que têm elas a 

nos dizer. Os escritores deslocam-se e propõe aos seus leitores a sensibilidade para mirar outros horizontes; lançam 

seus ecos culturais fazendo a transposição dos tradicionais contos orais para a escrita, fazendo, de acordo com 

Zumthor (2000, p.28), uma “projeção do passado no espaço moderno” para que seja respaldado no escrito o que era 

representado apenas por meio da voz, resguardadas as devidas adequações imprescindíveis para proteger o objetivo de 

aproximação intercultural, ao invés de produzir outros equívocos ou mesmo reforçar o afastamento, esclarece 

Munduruku (2018).  

 

O arco, a flecha e o alvo: possibilidades didáticas 

 

A literatura autoral indígena é um marcador de território que “apresenta uma cultura indígena viva, perene, 

criadora, transformadora e impulsionadora para os novos desafios que o mundo hoje impõe aos povos indígenas”, 

como bem disse Macuxi (2018, p. 52). Com ela surge a possibilidade de dizer coisas, responder perguntas, sanar 
                                                        
220 Número atualizado em 2019, de acordo com a Bibliografia das publicações indígenas no Brasil. Disponível em  
https://pt.wikibooks.org/wiki/Bibliografia_das_publica%C3%A7%C3%B5es_ind%C3%ADgenas_do_Brasil. Acesso em  
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dúvidas e rebater estereótipos e preconceitos. Implementar um trabalho com a literatura indígena demanda a investida 

em estratégias que possam suscitar o interesse do aluno para o mergulho necessário na compreensão de nuances e 

imbricações sociais, visto que o texto literário congrega concepções ideológicas, políticas e estéticas, portanto, 

inevitavelmente, há que se considerar os sujeitos e contextos de produção.  

A exploração das narrativas orais - mitos, lendas ou contos - é presente nas obras escritas apresentadas em 

poemas, prosa, histórias em quadrinhos e desenhos. Para empreender um trabalho pedagógico consistente, alguns 

aspectos devem ser garantidos para o alcance de resultados que possam conduzir o leitor à experiência literária com 

vistas à mudança de paradigmas, por exemplo, conhecer a realidade da classe para identificar o que já sabem, como 

sabem e o que ainda precisa ser construído, para que as ações didáticas sigam ao encontro da concretização do objetivo 

proposto. 

Aqui delineio uma possibilidade de abordagem com o texto literário de autoria indígena na educação básica, 

em consonância com a Lei 11.645/08 que preconiza a retirada dessas vozes do anonimato, com vistas à formação 

leitora dos estudantes: 

 1ª etapa: sondagem.   

     Para início de conversa, convém fazer uma sondagem a fim de verificar as experiências dos alunos em leitura 

literária, assim como os conhecimentos a respeito dos indígenas na sociedade brasileira, para que se possa fazer o 

levantamento da obra e outros textos que possam dar o suporte necessário à investida, considerando a faixa etária e o  

amadurecimento dos aprendizes.  

 2ª etapa: sensibilização. 

            Fazer a apresentação da obra selecionada a partir das estratégias de inferências sobre o título, o autor e a temática. 

Geralmente as obras indígenas apresentam no posfácio uma breve biografia do autor, bem como informações a respeito da 

etnia a qual pertence e curiosidades que podem deflagrar discussões significativas a respeito da temática. Explorar a ilustração 

do texto indígena é um bom começo. 

 3ª etapa: a leitura em ação.  

           A primeira leitura de trabalho convém ser feita no coletivo para que o levantamento de ideias e hipóteses seja 

bastante fértil e possa, desde o início, garantir esclarecimentos de dúvidas e equívocos conceituais. A partir do segundo 

texto (quando for o caso), o professor pode usar de estratégias como: leitura expressiva, leitura silenciosa, texto 

lacunado (quando a classe já tiver um certo domínio da temática, ou antes de tudo, para identificar nível de 

compreensão dos alunos), leitura compartilhada com performances e dramatizações, contação de histórias... instigando 

outras expressões comunicativas com vistas ao desenvolvimento das habilidades conceituais, bem como as 

procedimentais, a depender da abordagem. As produções indígenas, sob olhar atento, instigam o leitor a buscar mais 
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informações com vias de esclarecimentos e consolidações de aprendizagens que dizem respeito às semelhanças e 

diferenças, aproximações e distanciamentos entre a vida indígena e a vida de não indígenas, assim como as 

contribuições culturais. Dessa forma, a partir do texto literário serão deflagradas necessidades de pesquisas sobre 

particularidades dos povos tradicionais que podem transitar, inclusive, nas outras disciplinas escolares, principalmente 

História, Geografia, Ciências, Artes e Educação Física.  

 4ª etapa: produção final.  

           Após as leituras, é interessante que o professor lance a proposta de um produto que pode funcionar como um 

instrumento de verificação da aprendizagem. Pode ser individual ou em grupo, a depender da complexidade da 

atividade e do nível de maturidade da classe: produção de parágrafos, contos, reconto oral ou escrito, retextualização 

por meio de desenhos, dramatização, maquete, cordel, debate, HQs. É importante salientar que faz-se necessário o 

exercício na coletividade do que se deseja a respeito de um produto, para que os alunos tenham a oportunidade de 

fazer as ponderações pertinentes ao gênero da produção, em estrutura, formatação linguística, principalmente a seleção 

dos elementos temáticos.  

       Pensar sobre a forma de expor as produções dos alunos é responsabilidade do professor, partindo do pressuposto 

de que as atividades da escola não podem se fechar apenas na função avaliativa mas, principalmente, como objeto de 

divulgação para que, no caso dessa temática, ocorra a disseminação do conteúdo trabalhado, oportunizando mais 

cabeças conhecer essa outra diversidade humana.   

 

Conclusão 

 

Na conjuntura atual em que direitos e conquistas parecem minar a cada dia, é imprescindível a inserção de 

temáticas etnicorraciais nas salas de aula da educação básica. Silva (2016, p. 6) defende que o texto literário que 

contempla esse enfoque é capaz de provocar transformações no imaginário do sujeito e produzir conhecimentos os 

quais foram “negligenciados pelos programas escolares”. Dessa forma, que se comece, então, pelas crianças e 

adolescentes, permitindo a emersão das vozes autorais num ecoar de crenças, valores, culturas e sensibilidades. Em 

consequência disso, o afastamento do passado de dominação e preconceitos que se propagou delegando ao índio o 

papel da impotência, ao tempo em que fora edificada a imponência do branco colonizador.  

O reconto dessa caminhada é ávido. A escrita entrelaçada aos grafismos são formas de afirmação cultural e 

resistência capazes de gerar a valorização, o respeito e o reconhecimento cultural. Paralelamente produzem o 
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aprofundamento crítico da realidade, do pensar sobre e combater a discriminação e a invisibilidade, propondo a revisão 

da história oficial do país.   

Cabe dizer que a literatura autoral prospera, apesar de, ainda, pouco reconhecimento dessa realidade. Os 

indígenas estão no movimento de redefinição (ou retorno) de suas narrativas históricas, suas práticas culturais, suas 

línguas, inclusive. Krenak (2019, p. 5) preconiza que o valor da literatura indígena consiste em ensinar a ler “mais que 

simplesmente textos, mas vidas, identidades, o Outro. Ensina a ler o outro para aceitá-lo e comungar com ele [...] 

desde que o leitor queira ler, ouvir e aprender” sobre a imagem produzida a respeito dessa população e que pode 

ensinar sobre a construção de um mundo possível.  

Diante desse contexto, é necessário que a escola se comprometa com práticas relevantes imbuídas na abertura 

para a discussão sobre as diversidades, sobre o racismo institucional e sobre as discriminações aos povos indígenas. A 

literatura indígena pode ser um caminho, pois oferece elementos consistentes capazes de mobilizar os estudantes à 

reflexão a respeito de um país que se edificou impondo silenciamentos a determinados grupos étnicos.  
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                                                                         
 

Conforme leciona Soares (2000), o não êxito da leitura, entendida como mera decodificação de letras, criou um 

contexto propulsor para o uso da palavra “letramento”. Ela advém do reconhecimento de que não seria mais 

importante apenas saber ler e escrever, como ato meramente mecânico, é imprescindível fazer uso dessa leitura e 

escrita em diversos contextos sociais. 
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A redemocratização do Brasil, anunciada pelo fim da ditadura e a consequente promulgação da Constituição Federal 

de 1988, doravante CF, criou uma concepção de educação democrática, viabilizadora desse letramento. Esse comando 

constitucional foi regulamentado pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, dando 

origem aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Orientações Curriculares Estaduais e, por fim, a recém Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

Nas palavras de Bortoni-Ricardo (2004, p.21), essa “é uma salvaguarda legal de que todos os brasileiros sejam 

introduzidos na cultura de letramento, à qual tem acesso, historicamente, parcelas restritas da população brasileira.” 

Nessa perspectiva de análise, não basta ter acesso à educação, é preciso que ela promova o letramento, imprescindível 

para efetiva inserção social do indivíduo. Trata-se, pois, de um mandamento que abrange, além do acesso, a qualidade. 

  

Durante o exercício da docência em Língua Portuguesa (LP), bem como em pesquisas relacionadas a esse assunto, 

tornou-se recorrente a preocupação com o nível de letramento dos estudantes que ingressam no Ensino Fundamental 

II. Essa realidade é testificada por meio de observações rotineiras advindas da atividade pedagógica em sala de aula, 

bem como por meio de vasta produção bibliográfica concernente ao assunto, de acordo com Castro (2018), Bortoni-

Ricardo (2004), Ferraro (2008), Oliveira e Araújo (2005), Geraldi (2004), Andrade (2014), entre outros, além dos 

baixos desempenhos escolares no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica (SAEB), que contribuem 

também para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 

Tal panorama tem impactado, de forma não positiva, o desempenho dos estudantes no Ensino Médio e, por 

conseguinte, no Ensino Superior, para aqueles que conseguem avançar a esse nível. O Instituto de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira (INEP), ao divulgar os dados do SAEB 2017, em sua plataforma, chegou a uma lastimável estatística 

de que apenas “1,6% dos estudantes do ensino médio tiveram desempenho que demonstraram níveis de aprendizagem 

considerados adequados em Língua Portuguesa.” Isso significa dizer que a maior parte dos alunos figura a estatística 

de baixo desempenho em LP. Consoante à temática em epígrafe, leciona Castro: 

 

É fato que boa parte dos estudantes ingressa nos cursos universitários com falhas de formação 
originárias do processo de alfabetização. Isso pode ser observado não apenas nos problemas de 
ortografias – os inicialmente mais evidentes – como também na dificuldade para interpretar 
textos e produzi-los coesa e coerentemente. (CASTRO, 2018, p.13) 
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Assim, apesar das alterações na legislação educacional com vistas a efetivar o direito ao letramento, garantido na 

própria CF, o problema ainda persiste, como analisado anteriormente Prova disso, as observações oriundas do 

exercício da prática docente, assim como o baixo desempenho, na proficiência em leitura e escrita, dos alunos do 

Colégio Estadual Antônio Balbino (CEAB), em Taperoá-Bahia, vide o resultado do SAEB de 2017, o último do qual a 

escola participou. As estatísticas, nessa avaliação, revelam que 30,72% de alunos estão no nível 0, 24,65% no nível 1, 

16,65% no nível 2, 14,63% no nível 3, 9,89% no nível 4, 1,21% no nível 5, 2,25% no nível 6, inexistindo margem de 

discentes nos níveis mais elevados que são os 7 e 8, segundo divulgação feita pelo INEP. Tais dados trazem impacto, 

de igual modo, não positivo, no IDEB de 2017 do colégio, que é de 3,3, segundo a plataforma QEDU221. Então, torna-

se necessário ponderar a dissonância que envolve teoria e prática, direito e a sua efetivação. Que entraves pedagógicos 

e condições socioeconômicas, nas aulas de LP, em se tratando da turma do sétimo ano do referido colégio, 

impossibilitam o letramento desses alunos? Quais contribuições podem ser viabilizadas para que esse direito seja 

efetivado?  

 

A promoção do letramento não é função exclusiva do professor de LP. Ela ocorre em qualquer que seja o nível de 

escolaridade, de acordo com o que expõe Soares222, em entrevista concedida ao Jornal do Brasil: 

 

[...] penso que os cursos de formação de professores, em qualquer área de conhecimento, 
deveriam centrar seus esforços na formação de bons leitores e bons produtores de texto naquela 
área, e na formação de indivíduos capazes de formar bons leitores e bons produtores de textos 
naquela área. 

 
 
Dessa maneira, o não letramento dos alunos pode estar atrelado ao fato de o professor nem sempre ser letrado na área 

de conhecimento em que atua ou de não deter uma formação que o torne capaz de letrar seus discentes. Em se tratando 

das aulas de LP, foco do presente trabalho, nos termos de Castro (2018, p.13), “sabe-se, além disso, das dificuldades 

enfrentadas pelos professores para inter-relacionar Língua e Literatura, ocorrendo, geralmente, dissociação entre os 
                                                        
221 O portal QEDU tem como objetivo possibilitar que a sociedade brasileira saiba e acompanhe como está a qualidade do aprendizado dos 
alunos nas escolas públicas e cidades brasileiras. Nesta pesquisa, o site foi fonte para que se obtivessem informações precisas sobre o 
Colégio Estadual Antônio Balbino. QEDU. Colégio Estadual Antônio Balbino: IDEB 2017. Disponível em: 
<https://www.qedu.org.br/escola/114568-ee-colegio-estadual-antonio-balbino/ideb>. Acesso em: 07 de julho de 2019. 

 
222 SOARES, 2000, In: http://aelam-aelam.blogspot.com/2008/03/letrar-mais-que-alfabetizar-uma.html. 
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conteúdos dessas áreas tão estreitamente relacionadas”. Nesse toar, é provável haver carência de um planejamento 

pedagógico que associe leitura, produção de textos, aspectos gramaticais e, por isso, ajudem na tarefa de viabilizar o 

letramento ao discente. Ainda nas palavras de Castro (2018, p.13), “[...] essa dissociação se reflete em perda de tempo, 

em excesso de trabalho e em baixa produtividade das aulas de Língua Portuguesa." 

 

Ademais, as condições socioeconômicas devem ser consideradas durante o processo de letramento do indivíduo. O 

exercício da prática docente demonstra que a maioria dos alunos do CEAB tem acesso restrito a livros, o que traz 

implicações não favoráveis à efetivação do direito ao letramento vernacular. O próprio SAEB reconhece a vivência 

social como um dos eixos de análise do nível de letramento escolar – uma vez que a realidade socioeconômica do 

aluno é um aspecto também avaliado pelo sistema. Assim, não se pode reduzir o problema apenas à formação do 

professor, posto que as desigualdades sociais interferem drasticamente nesse processo de aquisição ao direito ao 

letramento vernacular, como bem assevera Bortoni-Ricardo (2004), entre outros autores que são evocados no curso 

desta pesquisa. 

 

Diante disso, verifica-se a necessidade de um projeto que não apenas traga a fundamentação teórica, essencial para 

embasar a prática docente, mas também ofereça sugestões de ações de letramento que sirvam como auxílio para os 

professores, na tarefa de ampliar a competência leitora e escritora, contribuindo para a formação cidadã do aluno. Por 

assim ser, a pesquisa, em apreço, é de natureza interventiva, nos termos de Thiollent (1994), de procedimento 

qualitativo pelo fato de ser o melhor método de coletas e análise de dados, segundo Lopes (1994), em se tratando de 

estudos na área de Línguística Aplicada.  Destarte, o objetivo deste trabalho consiste em discutir a prática pedagógica 

do professor de língua portuguesa, assim como os contextos social, econômico e histórico que vêm determinando um 

ineficaz letramento na rede oficial de ensino, para propor ações pedagógicas voltadas para os eixos do ensino e do 

aprendizado de língua portuguesa, que possam contribuir para o pleno exercício da cidadania, via um letramento 

vernacular satisfatório. 

 

Ao lado desse objetivo geral, tem-se como específicos: analisar, por meio de observações rotineiras advindas da 

atividade pedagógica em sala de aula, bem como de vasta produção bibliográfica concernente ao assunto, além dos 

baixos desempenhos escolares no SAEB, o que também compromete o resultado do IDEB, a história da dissonância 

entre a garantia legal do direito à cultura letrada, viabilizado por meio da educação, e o nível de letramento dos alunos 

do sétimo ano do CEAB; discutir aspectos de organização discursiva, como tema, estilo e construção composicional de 
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textos, bem como o dialogismo e a ideologia inerentes à produção discursiva; por fim, propor prática de intervenção 

pedagógica humanizada e inclusiva que favoreça a proficiência da leitura e escrita dos alunos, por meio das crônicas 

literárias, entendendo a relevância do uso da pontuação para o texto, âmbito em que o discurso se materializa.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Os estudos de gêneros remonta Platão, ou seja, “[...] não é novo, mas está na moda”, como assevera Marcuschi (2008, 

p.147). A sistematização desse estudo deu-se com Aristóteles e foi amplamente difundida na Idade Média. Ainda nas 

palavras de Marchusci (2008, p.148, grifos do autor), “[...] tornou-se inclusive a ênfase pela qual a retórica se 

desenvolveu e propiciou a tradição estrutural. Aristóteles distinguiu entre a epopeia, a tragédia, a comédia, cujos 

tratados foram conservados e ainda a aulética, o ditirambo e a citarística, cujas análises perderam-se.”  

Durante muito tempo, o ensino de LP esteve sob o enfoque dessa retórica, entendendo os gêneros do discurso apenas 

no âmbito literário.  

 

Mas, com os avanços tecnológicos e a crescente necessidade de uso da escrita, as aulas de LP, logo no início do século 

XX, começou-se a não dar prioridade, com tanto esmero, a arte do “bem falar”. Assim sendo, os livros didáticos 

passam a se apresentar no formato de uma coletânea de texto, acompanhado de uma gramática. Começa-se, então, uma 

fase, combatida por diversos linguistas contemporâneos, mas ainda persistente em muitas escolas, conforme observa 

Castro (2018), marcada pela confusão de entender o ensino de LP como sinônimo de aulas que versassem, quase ou 

exclusivamente, sobre a gramática normativa. Salienta-se que a concepção de gênero discursivo, adotada nesta 

pesquisa, não é a que preponderou durante essa trajetória do ensino de LP. Nos termos de Marcuschi (2008, p.173), 

“[...] mas o que tem isso a ver com a língua? Aparentemente nada, se não considerarmos que a linguagem é uma forma 

de ação e inserção social e cultural”. 

 

Com os avanços das teorias linguísticas, assim como da concepção de educação, na perspectiva de Freire, 

características próprias de um Estado Democrático de Direito, como se tornou a República Federativa do Brasil, em 

1988, era preciso que houvesse um ensino voltado para inclusão e, para isso, era imperioso não só ensinar o aluno a 

pensar, como também a se posicionar de acordo com o funcionamento da sociedade. Por assim ser, não havia mais 

espaço para os conceitos de “erro” e “acerto”, do ponto de vista linguístico, devendo estes serem substituídos por 

“adequação” e inadequação”. Nesse sentido, os estudos de Bakhtin tiveram significativa contribuição, pois ele concebe 

as atividades humanas como atreladas ao uso da linguagem que se efetua por meio de enunciados, como se verifica: 
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[...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana. Esses 
enunciados refletem condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por 
seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 
Todos esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 
2011, pp. 261-262) 

 

Algumas lições importantes precisam ser consideradas desse ensinamento. Primeiro, se o homem, atuante em um 

determinado campo de atividade, efetua o uso da língua, por meio de enunciados, significa dizer que a língua é viva, 

reflete a realidade e que esses enunciados não são neutros. Assim, considerar a língua neutra já é assumir uma postura 

ideológica, sob um viés preconceituoso. Nesses termos, a língua viabiliza poder, é local de embate de classe e o ensino 

de LP não pode ficar alheio a uma abordagem democrática, posto que a educação é direito de todos, o que envolve 

acesso e qualidade. Negar isso é violar um direito elementar, visto que demais bens sociais, como emprego, saúde, 

qualidade de vida, entre outros, para serem ou não efetivados, possuem estreita relação com os anseios educacionais.  

 

Frente ao exposto, nota-se que a orientação pedagógica para o ensino de LP perpassa pelo gênero discursivo e seus 

múltiplos sentidos sociais, culturais e históricos, numa perspectiva de contextualização gramatical, como forma de 

efetivar o direito ao letramento vernacular. Indo nessa direção contributiva, optou-se, neste trabalho, pelo uso do texto 

literário – já que este, de modo lúdico, reflete o contexto de sua produção, promovendo a reflexão dos alunos. Além 

disso, o texto literário enseja discussões de diferentes áreas do conhecimento, o que oportuniza um trabalho de caráter 

interdisciplinar que potencializa a aprendizagem dos alunos, segundo Castro (2018). Ainda, nos termos dessa 

pesquisadora: 

 
Por seu caráter lúdico, a obra literária pode conduzir os indivíduos a agirem como cidadãos 
atuantes e transformadores da realidade circundante de maneira prazerosa, incentivando a 
continuidade da educação formal, sem as amarras da imposição curricular, e promovendo o 
letramento contínuo. (CASTRO, 2018, p.15) 
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Nessa cadência, dentro do universo abrangente que é o literário, definiu-se a crônica, por ser um dos primeiros gêneros 

textuais com que os alunos começam a trabalhar no Ensino Fundamental II. Ademais, as crônicas literárias abordam 

eventos do dia a dia, com linguagem mais simples, de uma maneira não impositiva e mais prosaica; sendo, por isso, 

mais atrativo para a faixa etária do público-alvo, segundo Redmond (2008). Assim, o gênero oportuniza uma reflexão, 

fazendo pensar sobre a vida e o mundo a partir de situações cotidianas, o que conduz ao letramento promotor da 

consciência cidadã. Sobre o surgimento da crônica, Moisés pontua: 

 
Do grego chronikós, relativo a tempo (chrónos), pelo latim chrônica, o vocábulo “crônica” 
designava, no inicio da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos ordenados segundo a 
marcha do tempo, isto é, em sequência cronológica. Situada entre os anais e a história, 
limitava-se a registrar eventos sem aprofundar-lhes as causas ou tentar interpretá-los. Em tal 
acepção, a crônica atingiu o ápice depois do século XII. Nessa altura, porém, acercou-se 
francamente do pólo histórico, o que determinou uma distinção: as obras que narravam 
acontecimentos com abundância de pormenores e algo de exegese, ou situavam-se numa 
perspectiva individual da história, recebiam o tradicional apelativo de “crônica”, como as obras 
de Fernão Lopes (séc. XIV). Em contrapartida, a simples e impessoais notações de efemérides, 
ou “crônicas breves”, passaram a denominar-se “cronicões”. A partir do Renascimento (séc. 
XVI), o termo “crônica” começou a ser substituído por “História” (MOISÉS, 2004, p. 110-
111).  

 

A partir do século XIX, nessa perspectiva histórica, a crônica começa a apresentar um viés que a aproxima do conto e 

do poema, porém ela se impõe de modo especial porque não se confunde com nenhum deles. Nas palavras de Soares 

(2005, p.64), “[...] enquanto literatura, ela [a crônica] capta poeticamente o instante, perenizando-o.”  

A crônica ganha expressividade literária a partir de situações cotidianas. Por isso, é gênero que se apresenta 

frequentemente por meio da estrutura tipológica de narração.  Considerando a relevância do texto como ponto de 

partida e chegada para as aulas de LP, vide Geraldi (2004), prima-se que o objetivo desse ensino deva ser o 

desenvolvimento da leitura e da produção escrita. Isso não apenas por consistir na devolução do direito ao letramento 

vernacular às classes desprivilegiadas, mas também por que é “[...] no texto que a língua – objeto de estudos – se 

revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que 

remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas 

dimensões.” (GERALDI, 2002, p.135).  
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O trabalho da leitura, da escrita e dos aspectos linguísticos, por intermédio do texto, podem relacionar-se de modo que 

a aprendizagem de um seja complementada pela do outro, em um processo de interação discursiva. Por isso mesmo, a 

relevância de que esse texto esteja presente na vida dos educandos, sendo pertinente não só a escolha do gênero 

discursivo, mas também a do autor. Por assim ser, é salutar a presença de um escritor com o qual o aluno se identifique 

e, por conseguinte, haja interesse tanto pela leitura como pela escrita. Destarte, desmitifica-se a ideia do escritor 

distante, alheio à realidade fática do aluno, potencial escritor. Tatah Café, com linguagem simples, escreve crônicas 

que são de fácil compreensão para os alunos não só pelos aspectos peculiares ao gênero como também pelo estilo da 

escritora, que é baiana do recôncavo e negra. Assim, os alunos terão a oportunidade de conhecer a história de uma 

autora que tem lugar de fala similar ao deles – já que a formação da escritora, além de todos os outros fatores já 

mencionados, perpassa pelo ensino público. A ideia é que esse contato com os textos e biografia da autora façam 

nascer no aluno o desejo de romper as amarras de exclusão social por meio da escrita e da leitura, como formas de 

letramento vernacular.  

 

Tatah Café, mulher em uma sociedade com bases patriarcais, é, acima de tudo, mulher negra na literatura que se faz 

reconhecida por meio de seu fazer literário. Ela é uma história de superação que pode ser exemplo para os alunos. 

Hoje, segundo informações contidas no próprio site da escritora, ela é formada em Artes Visuais pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (2014), especialista em Design Thinking pela Faculdade Unyleya (2017) e mestranda 

em Desenho, Cultura e Interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2018). Segundo a autora, “Vivo 

entre o Sertão e o Recôncavo observando a vida e tecendo memórias através da palavra. Sou frasista, cronista, poeta, 

designer gráfica e estudo para um dia ser Curadora de Arte.” 223 A sequência didática será feita a partir do livro de 

crônicas “Notas afetivas” de autoria da escritora supramencionada e, por meio dele, serão trabalhados tanto os aspectos 

linguísticos como o gênero “crônica”. Segundo Silva e Brandão: 

 

Com base nessas críticas, sugere-se ao professor a seleção de conteúdos gramaticais relevantes 
e adequados à compreensão, interesses e faixa etária dos alunos. Recomenda-se ainda um 
ensino que não priorize o “certo” e o “errado”, mas que estimule a análise e reflexão sobre a 
língua, em situações de uso e como forma de dar qualidade a esse uso. (SILVA; BRANDÃO, 
2002, p.121) 

 

                                                        
223 CAFÉ, In: <https://notaafetiva.wordpress.com/autora/>. 
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Com o objetivo de contribuir com esse ensino de gramática contextualizada, a pontuação foi eleita por ser um tópico 

relevante tanto para a leitura como para a produção de textos. 

 

De acordo com Carvalho e Beraldi (1995), na história da escrita, a pontuação teve evolução tardia. De igual modo, os 

alunos parecem nem sempre compreender o uso e a função da pontuação para o texto. Tal situação pode comprometer 

a coerência textual e inviabilizar a comunicação no curso das práticas discursivas cotidianas. Ainda nas palavras de 

Carvalho e Beraldi (1995), isso decorre do fato de a pontuação não ser observável e, por isso mesmo, nem sempre 

aparecer no texto da criança. Há momentos em que os sinais de pontuação podem aparecer de modo aleatório e esse 

trajeto pode se dar até a criança conseguir usá-los de forma convencional.  

 

Durante o exercício da docência, verifica-se a dificuldade de muitos alunos com o uso dos sinais de pontuação. Isso 

agrava, mais ainda, caso se considere que ocorre mesmo nas séries mais elevadas do Ensino Fundamental II, momento 

em que o aluno já deveria ter adquirido tais competências. Ou seja, trata-se de não efetivação do direito ao letramento 

vernacular que acarreta na negação daquilo que é mais elementar para o pleno exercício da cidadania. Por isso, a 

necessidade de pesquisas que busquem desenvolver estratégias, de modo a contribuir para que essa realidade se 

modifique. 

 

Ora, o texto materializa o discurso e é o local natural da pontuação. Sendo assim, é por meio dele que deve se 

processar o ensino de LP, como assevera Silva e Brandão (2002, p.125): [...] parece-nos importante frisar que a 

pontuação deve ser primeiramente transformada em algo “observável” para a criança, explorando as situações de 

pontuação nos próprios textos impressos trabalhados em sala, bem como nos textos produzidos pelas crianças [...]. 

Assim, os mesmos autores chamam ainda a atenção para o ensino indevido de pontuação que tem sido feito, de forma 

recorrente, por meio de frases isoladas, bem como entendendo-a como “[...] um recurso auxiliar da fala, apresentando 

os sinais como indicativos do tamanho das pausas que deverão ser dadas na leitura em voz alta.” Nesse sentido, jaz a 

relevância desta pesquisa: oferecer aos alunos a oportunidade de melhorar a sua competência comunicativa por 

intermédio da pontuação e da crônica como forma de efetivar o direito ao letramento vernacular, assim como oferecer 

aos professores alguns referenciais concretos sobre tópico tão relevante. 
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Ementa: 
 
Os chamados Estudos Africanos e da Diáspora apresentam-se como um campo interdisciplinar de reflexão, produção de 
conhecimentos e formação intelectual cujos contornos atuais vem se definindo no Brasil de forma ainda bastante incipiente se 
considerarmos as demandas colocadas pela contemporaneidade, sobretudo, as demandas educacionais inauguradas pelas 
determinações da Lei Federal nº 10639-03, das Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana editadas pelo Conselho Nacional de Educação, em 2004 e da emergência 
qualitativa no cenário acadêmico nacional dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros - NEABS. Em relação à pesquisa, é certo 
afirmar que, em algum sentido, tem havido um avanço. Tomando como um dos indicadores desse avanço os Programas de Pós-
Graduação em diversas áreas das humanidades, nota- se a emergência de teses e dissertações cujos temas tratam de aspectos 
diversos de países do continente africano e da diáspora africana na Américas. No entanto, em termos comparativos, as 
universidades brasileiras ainda estão muito aquém da dinâmica acadêmica e desenvolvimento de áreas institucionais de estudos 
africanos e da diáspora existentes nas universidades norte-americanas e européias. Além do resultado de pesquisas temáticas, 
serão bem vindos a este Simpósio Temático, propostas e estudos exploratórios que nos indiquem formas de configurar as 
possibilidades de consolidação da Área, do ponto de vista: a) das fontes de estudos e pesquisas sobre a África e Diáspora, b) da 
cooperação institucionalizada com universidades brasileiras e estrangeiras, com Centros e Institutos de Pesquisa, bem como com 
instituições congêneres nacionais e internacionais que tenham a África e a Diáspora como temas, c) da apresentação de 
alternativas temáticas, teóricas e metodológicas inovadoras para a pesquisa na Área, d) dos projetos de pesquisas e atividades 
acadêmicas integradas e conjuntas, e) do diálogo produtivo entre as várias disciplinas acadêmicas entre si e, delas, com as 
diversas formas não acadêmicas de produzir saberes e conhecimentos na Área, f) do impacto qualitativo do ensino de África e das 
experiências dos povos negros da Diáspora, na universidade e na educação básica. 
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Objetivo: 

Objetiva-se divulgar projetos e pesquisas que contribuam para que se institua na Bahia, uma Área de Conhecimento 
interdisciplinar, acadêmica, crítica e de intervenção político-social, nacional e internacionalmente articulada, denominada Estudos 
Africanos e da Diáspora com vistas a reunir e organizar as potencialidades, atualmente contidas no interior de projetos 
individualizados, de alcance social e acadêmico limitado ou apenas circunscrito a alguns Programas de Pós-Graduação e a alguns 
poucos NEABs, isoladamente. São projetos importantes, necessários e muito bem conduzidos. Entretanto, do ponto de vista da 
suas possibilidades de articulação, de institucionalização integrada e de expansão nacional e internacional, ainda são muito 
tímidos diante das demandas acadêmicas, políticas e sociais por desenvolvimentos epistemológicos, temáticos e teórico-
metodológicos mais estruturais, integrados e regulares, no que diz respeito ao conhecimento relacionado aos povos e países 
africanos e da Diáspora, de um modo geral. 

Com a articulação de uma Área de Conhecimento como esta aqui proposta, contando com a colaboração dos NEABs, dos Centros 
de Estudos e dos Programas de Pós- Graduação serão criadas condições institucionais necessárias para que a Área de Estudos 
Africanos e da Diáspora se consolidem rapidamente como um Area com identidade própria, excelência e legitimidade acadêmica 
e científica, nacional e internacional. 

Justificativa: 

É relevante observar que os estudos clássicos sobre o continente africano e sobre a diáspora -grande parte deles, produzidos fora 
do Brasil-, de um modo geral, contemporaneamente, já não são suficientes à compreensão das configurações que caracterizam o 
transcurso histórico dos povos africanos e da diáspora nos seus múltiplos aspectos e formatos histórico-sociais de manifestação, 
do ponto de vista das demandas políticas de conhecimento daqueles que ocupam posições subalternizadas no âmbito das relações 
de poder. Como decorrência, não se ajustam mais a formatos epistemológicos, conceituais e temáticos herdeiros de uma tradição 
intelectual eurocentrada que vem sendo substantivamente criticada ao longo das últimas décadas em nome da necessidade de dar 
voz e legitimidade a emergência protagonista dos povos subalternizados, não só como objetos de reflexão, mas como sujeitos 
produtores de culturas, histórias, memórias, saberes e conhecimentos. Sendo assim, a proposta do presente Simpósio Temático é 
reunir pesquisadores(as) e reflexões sobre o continente africano e sobre os países da diáspora africana nas Américas que 
possibilitem agregar esforços intelectuais com o objetivo de contribuir para a consolidação de uma Área de Estudos Africanos e 
da Diáspora, na Bahia. 

 

1. SANTOS DO POVO, SANTOS DA IGREJA: A REPRESENTAÇÃO SANTORAL NA IGREJA 
CATÓLICA DE SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BAIXA GRANDE NO 
RECÔNCAVO DA BAHIA224. 
 

Antonia Fernanda dos Anjos dos Santos 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

                                                        
224 O texto apresentado é resultado do trabalho monográfico, “Rezas com mato”: Registro do ofício de rezas com ervas na comunidade 
quilombola de Baixa Grande. Desenvolvido como Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Museologia pela Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (2019). 
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E-mail: nandaafas@gmail.com 

Resumo 

A pesquisa é resultado da memória, fonte responsável por guardar nossas vivências e tudo aquilo que fomos e 

construímos um dia, em certo sentido, decorrência da condição de sujeitos transformadores e reconstrutores. A 

memória não nos abandona, ao contrário, toma posse de tudo aquilo que fundamenta nossa existência enquanto 

construtores da história. Durante a elaboração do referido trabalho, pude colher narrativas que afirmam a de um templo 

candomblecista na comunidade. Na década de 1970 ainda se encontrava com bastante influência na religiosidade das 

famílias. O que levou a tais reflexões sobre o campo da religiosidade, no tocante às devoções, e a representação dos 

santos, a estrutura do altar, bem como, modificações nas fachadas do templo, com as imagens, e na maneira de cumprir 

as tradições, especificamente dos trezenários de Santo Antônio.  

Até o início da década de 1980 as manifestações de crença dos familiares de Baixa Grande225 aconteciam apenas nas 

residências, não existia uma interferência paroquial para os festejos das devoções. A influência paroquial só acontece 

após a construção da capela no ano de 1982, em razão do falecimento de um devoto de Santo Antônio que rezava em 

domicílio com sua família, as treze noites, de primeiro (01) a treze (13) do mês de junho. Após sua morte o mesmo 

apareceu em sonho a uma moradora, e pediu que não abandonasse sua devoção, foi o que tornou Santo Antônio 

padroeiro da comunidade, a devoção presente hoje em Baixa Grande se deu em primeiro instante como uma prática 

religiosa familiar, onde irmãos e primos se reuniam para festejar o seu santo de devoção, “uma prática de louvor 

domiciliar aos santos” (IYANAGA, 2010, p. 121-122).  

A religiosidade popular vem sendo mais bem compreendida, por meio da própria cultura desse povo que carrega 

elementos herdados da religião de matriz africana. A memória cultural, da tradição, do costume mútuo e próprio. 

Nesse sentido, são as homenagens aos santos nas residências, que é manifestado com as ladainhas e ofícios entre 

outros manifestos, sabendo que os santos intercedem pelas famílias devotas em ambos os espaços, entre a casa e a 

igreja, como dito por Aragão: 

“ainda que estes santos não sejam reconhecidos pelos princípios da igreja Romana alguns 

deles são reconhecidos pela esfera popular e, encontram nela, uma força devocional 

intensa. Se não são santos dentro da percepção dos analistas oficiais da igreja católica, são 

                                                        
225 Comunidade rural e quilombola, localizada no município de Muritiba no recôncavo do Estado da Bahia. Baixa Grande é a primeira 
comunidade do município a ser reconhecida como remanescente quilombola. 
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aceitos por um grande número de fiéis atribuindo-lhes cura, milagres e oferecendo missas 

de agradecimento e festejos em sua devoção” (ARAGÃO, 2013, p. 5).  

Com as heranças do tempo também é possível destacar o mar de elementos que constroem essa religiosidade popular, 

a devoção doméstica aos patronos, nesse contexto se constrói segundo elementos do catolicismo e de religiões de 

matriz africana, transmitido de pai para filho, ou seja, por meio de uma promessa, ou graça alcançada como 

habitualmente estão presentes em suas falas. Podemos observar como: 

A religiosidade é historicamente construída a partir de relações íntimas entre os mesmos e 

as entidades sobrenaturais, revela a forma pela qual o cotidiano experimentado era/é 

permeado da interferência das forças e trocas simbólicas entre santos, caboclos e orixás 

que se materializavam ou materializam em forma de devoção (CONCEIÇÃO, 2015, P. 

99).  

As narrativas demonstram como o candomblé foi tido pela comunidade como uma expressão de natureza forte, 

sabendo ainda que muitas pessoas que tinham caboclos como guia não pertenciam às estruturas familiares de uma casa 

de candomblé e quando faço referência ao candomblé como uma expressão passada na história da comunidade, trago 

bases do que os moradores deixam transparecer sobre os cultos e devoções. Muitos cultuavam seus caboclos nos 

próprios espaços domésticos (SANTOS, 2005:205). Em dias atuais, as pessoas não falam abertamente a respeito do 

terreiro, o término se deu após a morte da mãe de santo, que tinha passado o compromisso de dar seguimento com as 

manifestações a um senhor que frequentava a casa, mas, este não cumpriu com o encargo. Para levar as obrigações a 

frente, este senhor teria que passar por uma aprovação de pegar um quadro de Bom Jesus da Lapa de alguém, sem que 

o dono soubesse. O senhor não obedeceu ao que lhe pedia, e assim o terreiro ficou abandonado. Ainda conta-se que a 

mãe de santo tinha um caboclo chamado Oyá, que segundo o depoente era um espirito que a mesma trabalhava. O 

mesmo diz que Oyá é um caboclo terraço e disse que ela cantava: “Ôh Oyá! Oyá de Deus! chamaste teu filho tudo, que 

é pra vim brincar mais eu” (depoente, 26. Jan. 2019).  

As discussões acerca da memória, em torno das práticas culturais, nos leva a compreender esse leque de descobertas 

sobre a religiosidade popular. A memória pode ser aqui entendida como uma experiência de vida, que guarda histórias 

de vida para gerações futuras, melhor será compreendida por meio das práticas culturais desenvolvidas cotidianamente 

de maneira coletiva e própria. As devoções santoral que fazem parte desse conjunto de memórias, transmitidas por 

meio da oralidade, passada de pais para filhos, e no mesmo instante, o culto aos orixás e caboclos manifestados 
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durante as rezas de devoções são transmitidas também por meio da oralidade que tem papel significativo para a 

reconstrução dos elementos. 

Em muitas casas no recôncavo baiano, santos católicos são comemorados anualmente através de banquetes e festas. 

No ato conhecido como ‘rezas’ ou ‘carurus’, pessoas convidam parentes, amigos e vizinhos para cantar benditos e 

ladainhas, sambar e comer iguarias baianas (IYANAGA, 2010:120), na casa da mãe de santo no terreiro que existiu 

em Baixa Grande, havia sempre os dias das rezas e os sambas eram marcados para comemorar os festejos durante a 

noite, com muita comida e bebida. Das práticas realizadas no terreiro, às atuais na comunidade pouco foi modificado, 

durante o processo da reza é cantado o bendito ao santo, o senhor Deus226 e, posteriormente, abre-se a roda para o 

samba onde na maioria das vezes acontece a chegada de caboclos e orixás em pessoas específicas que recebem as 

entidades. As pessoas que não recebem entidades contribuem com a devoção fazendo-se habitualmente presentes na 

roda a fim de prestigiar as divindades de alguma forma, seja sambando, cantando, batendo palmas, tocando os 

instrumentos ou apenas observando. A devoção a determinados santos é revelada ou construída de maneira 

particularizada, uma vez que cada indivíduo possui uma justificativa singular para o início do processo de devoção a 

determinada entidade religiosa. “Em certas ocasiões, uma promessa direcionada a um Santo específico constitui 

motivo mais que suficiente para o firmamento de um pacto entre as esferas envolvidas: santo e fiel” (CONCEIÇÃO, 

2015, p. 119). Como uma especificidade da forma de devotar ao santo patrono cada pessoa reserva em sua casa o 

espaço ao seu santo de maior zelo com melhor destaque e que ainda assim estão sempre acompanhados por outros 

santos no altar, como bem apontado por Mott:  

As devoções aos santos nas casas seguem numa perspectiva do catolicismo brasileiro que 

remonta ao período da colonização portuguesa, analisando que nesse período o lugar ideal 

para as práticas religiosas eram nas residências, de maneira a serem privadas aos católicos. 

Aqueles que tinham uma melhor condição de vida reservavam uma sala aos santos, muitos 

guardavam imagens dos santos em casa para assim dividir em preces aos patronos, suas 

tristezas e alegrias. Os santos eram conservados entre as gerações (MOTT, 1997, p. 166) 

 Nos altares das casas de famílias mais velhas da comunidade, isso fica muito evidente, quando é possível presenciar a 

sala reservada ao altar, com a presença primeira do santo patrono seguido por outros santos que também recebem 

preces e realizam bênçãos para as famílias, sendo assim uma tradição de milagres familiares. As devoções podem ser 

                                                        
226 Uma oração cantada ao final das rezas em casa ou na igreja, onde todos ajoelhados ou em pé, um homem de preferência dono da casa 
ou um dos senhores mais velhos, faz a primeira parte do canto e todos os presentes respondem repetindo o que foi dito. Nesta oração pede-
se perdão e misericórdia a Deus pelos pecados.  
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vistas como uma continuidade a tradição africana, as quais construíram suas identidades em torno das devoções a 

entidades espirituais particulares, como resultado da desintegração das redes de parentesco, as atividades religiosas 

permitiram recriar novas identidades comunais (PARÉS, 2010, p. 168). Nesse sentido, confirmam-se alguns santos 

deixados por antepassados aos herdeiros de determinada família de Baixa Grande, como exemplo Nossa Senhora do 

Livramento; Santo Antônio; Coração de Jesus e Nossa Senhora da Conceição. Os santos foram levados por cada um de 

seus parentes que se comprometeram a dar continuidade a devoção.  

É importante destacar que os festejos semelhantes aos domésticos estão longe de acontecer na igreja, pois o espaço do 

templo é apenas para a realização de missas, catequeses e trezenários apesar de ambos serem frequentados pelos 

mesmos indivíduos, estes contribuem com a construção da religiosidade nos dois espaços, porém, em momentos 

diferentes, ainda que muitos não se identifiquem com o culto aos elementos de matriz africana, por outro lado, os que 

cultuam não se sentem menos católicos. São batizados, catequizados, crismados, participam das missas, comungam e 

contribuem conforme as necessidades da igreja e da mesma forma transmitem também as gerações posteriores. Isso 

tudo é entendido como uma obrigação religiosa que deve ser seguida, assim como o culto doméstico.  

Parte daqui outro ponto relevante que dará ênfase ao corpo deste texto, as determinadas modificações na igreja, tanto 

no espaço físico, como também nas práticas devocionais. O que tem sido percebida e analisada, com foco na atuação 

da Renovação Carismática Católica (RCC) na comunidade. Nascida em 1967 nos Estados Unidos, chegou ao Brasil no 

ano de 1969, se estendendo pelo país e tendo sua chegada à comunidade no início da década de 2000. Primeiro o 

movimento se estabeleceu em São Gonçalo dos Campos quando membros da comunidade tiveram conhecimento por 

meio do sistema de rádio e passaram a participar dos eventos realizados por um grupo de oração que fazia parte da 

rede de televisão Canção Nova, sendo estes os primeiros contatos com o movimento. Posteriormente possibilitou a ida 

dos mesmos na comunidade realizando momentos de oração e a partir desses encontros, a relação do movimento com 

a comunidade foi se estreitando e possibilitando idas constantes na localidade, mais tarde a família Adonai que é um 

grupo de oração que representa a Renovação carismática na região, atuava em Cabaceiras do Paraguaçu na paróquia de 

São João Batista, quando torna possível a ida de variadas pessoas da região para eventos organizados pelos mesmos, o 

carnaval com Cristo evento religioso que abarca milhares de pessoas da região, tendo início na cidade de Cabaceiras, 

posteriormente passa a acontecer no distrito de São José do Itaporã na paroquia de São Pedro do Monte.  

Durante a atuação da RCC na igreja da comunidade, foi possível observar interferência de determinados sacerdotes 

carismáticos com as transformações nos espaços como, por exemplo, as reformas que diz respeito ao espaço físico do 

templo, como a mudança estrutural do altar, demolindo o formato de uma igreja tradicional para uma estrutura 
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contemporânea, a fachada do templo, revestida de azulejos, mudanças ocorridas na maneira de rezar os trezenários, 

como as ladainhas, benditos e orações ao padroeiro, foram substituídos por missas, dando espaço a adoração e o ato de 

falar em línguas e cânticos excessivos a santíssima trindade. Ainda o reposicionamento das imagens sagradas dos 

altares como é o caso de Santo Antônio, que antes, por ser padroeiro encontrava-se no centro, atualmente a imagem é 

encontrada ao lado de Cristo crucificado, tendo o último como centro. Essa mudança nos faz acreditar que Jesus Cristo 

tem que estar em primeiro plano da igreja, ainda que santo Antônio seja o santo patrono das famílias por décadas. A 

RCC visa alcançar objetivos acerca da “descoberta ou redescoberta do próprio Cristo, que é o carisma por excelência e 

que passa a ser o centro de toda existência” (JURKEVICS, 2004, p. 126). Este texto foge à tentativa de querer 

inferiorizar a imagem de Cristo, porém, buscar pensar no contexto histórico das tradições de comunidades 

quilombolas/tradicionais levando em conta séculos de resistência por meio de suas religiosidades e considerando a 

afirmação de um sacerdote que fala para as pessoas que estão na Igreja de Santo Antônio não frequentar os sambas 

domésticos, passa ser um desafio à manutenção da tradição que preservam os símbolos da herança africana no Brasil.  

 

Considerações finais 

O catolicismo popular tradicional se destacou no Brasil com o convívio entre escravizados pretos, índios e mestiços. 

“Ainda as antigas tradições continuam sendo exercidas principalmente nas localidades rurais, marcadas pelo culto 

coletivo a santos e beatos. O elemento central na vivência popular do catolicismo é o santo”. A concepção popular 

sobre os santos vai além da noção pregada pela igreja católica (TAVARES, 2018:546). Tendo em vista os aspectos 

observados, pensar a cultura de Baixa Grande como uma herança que perpassa as gerações, é entender a comunidade 

como um sinônimo de resistência ao tempo dentro do campo religioso. Nesse sentido, é fundamental destacar os 

fatores que de algum modo são responsáveis pelas modificações ocorridas no templo, já que estes indivíduos crentes 

que professam a fé católica, mas que muitas vezes, são flexíveis e simpáticos a outras religiões, principalmente às de 

matriz africana, não diminuindo com isso a sua religiosidade nem sua fé aos Santos católicos e/ou aos Orixás 

africanos, porém são receptivos às manifestações de fé de outra natureza (ARAGÃO, 2013, p. 5). É necessário trazer 

questionamentos acerca das mudanças para entendermos qual o objetivo da Renovação Carismática Católica em 

comunidades negras e se existe de fato um projeto a fim de abolir a religiosidade de cunho tradicional da matriz 

africana nesses espaços. 
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2. “MAS NÃO CUIDEMOS DE MÁSCARAS”: DA CENA RACIAL À VIOLÊNCIA DO RACISMO 
 

Josenel Oliveira 
PPGLitCult – UFBA 

nelsantosmda@gmail.com 
 

Resumo:   No ensaio, pretendemos definir algumas formas pelas quais a instrumentalização físico-estrutural da 
escravidão no Brasil, ao longo de sua vigência, se organizou através de uma maquinaria “psico-simbólica” cuja 
latência, após a “extinção” legal da escravidão no país, tem estruturado práticas racistas.  Para tanto, traçaremos uma 
discussão que partirá da descrição dos “ofícios e aparelhos”, especialmente a máscara de folha-de-flandres, 
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instrumento de tortura que era   utilizado como mecanismo de “manutenção da ordem social escravocrata” e de 
disciplinamento do negro escravizado, feita por Machado de Assis no Conto “Pai contra mãe” (1906), nas definições 
elaboradas por Frantz Fanon, em “Pele negra, máscaras brancas” (1952) e na discussão feita por Grada Kilomba, no 
ensaio “A máscara” (2010). A ideia que subjaz essa nossa intenção é discutir como a máscara, como instrumento físico 
de disciplinamento do escravizado, pode figurar como signo psíquico basilar das políticas de silenciamento que 
sustenta a “cena racial” e que tem autorizado a violência do racismo. 

Palavras-chave: Máscara. Machado de Assis, Frantz Fanon e Grada Kilomba. Políticas de Silenciamento. 

 

Achille Mbembe (2018a, p. 124), ao comentar a lógica francesa de designação racial, a caracteriza a partir de 

três traços distintos: a recusa em ver – negação, a prática do encombrimento e do travestimento – dissimulação, e a 

frivolidade e o exotismo – camuflagem. Para ele, existe na França uma longa tradição de apagamento, “de relegar a 

violência racial ao campo daquilo que não merece ser mostrado, sabido ou dado a ver”. No Brasil, costuma-se dizer 

não haver racismo! O país da Democracia racial, como caracterizou Gilberto Freyre e, a partir dele, toda uma 

“tradição” de intelectuais, via de regra instrumentalizada por teorias francesas/europeias, que têm servido para forjar 

no país o “projeto” de negação, dissimulação e camuflagem do que aqui se tem chamado “racismo à brasileira”. Nessa 

direção, adianto aqui a sinalização que fez Lewis R. Gordon, ao prefaciar Pele Negra, máscaras brancas (1952), de 

Fanon. No Brasil, da mesma forma, “ a ideologia que ignorava a cor, podia apoiar o racismo que negava. Com efeito, a 

exigência de ser indiferente à cor significava dar suporte a uma cor específica: o branco” (2008, p. 14). 

Sistematizando alguns pontos nessa discussão, traçarei uma reflexão que partirá da descrição dos “ofícios e 

aparelhos” da escravidão, especialmente a máscara de folha-de-flandres, instrumento de tortura que era   utilizado 

como mecanismo de “manutenção da ordem social escravocrata” e de “disciplinamento” do negro escravizado, feita 

por Machado de Assis no Conto “Pai contra mãe” (1906), das definições elaboradas por Frantz Fanon, em “Pele negra, 

máscaras brancas” (1952), a partir de suas elaborações sobre a “alma Negra como uma construção do homem branco”, 

e da discussão feita por Grada Kilomba, no ensaio “A máscara” (2010), sobretudo a sua análise, a partir da psicologia, 

da construção da Negritude como alteridade.  

A ideia que subjaz a minha intenção é discutir como a máscara, como instrumento físico de tortura e 

disciplinamento do escravizado, pode se reconfigurar como signo psíquico de silenciamento que sustenta a “cena 

racial” e que tem autorizado a violência do racismo. A máscara aqui figurará como “metáfora infame” do processo de 

reificação e das políticas de silenciamento de sujeitos que, a partir do processo de “designação racial”, passam a ser 

“mascarados” como “negros” e, portanto, como não humanos, ou como “não-Ser”, como, de maneira inequívoca, já 
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observou a filósofa brasileira Sueli Carneiro, no seu trabalho “A construção do outro como não-ser como fundamento 

do ser” (2005). 

 

Da cena racial 

 

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito 

alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia 

também a máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a 

boca. Tinha só três buracos, dous para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o 

vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que 

matar a sede, e aí ficavam dous pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a 

ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham 

penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de mascaras...227 

Já é sabido que durante séculos o conceito de raça, via de regra advindo da esfera animal, serviu para nomear as 

“humanidades não europeias”. Posto isso, é dedutível que toda uma “engenharia” tenha funcionado para que tal 

conceito se assentasse e passasse a configurar uma “realidade” que, em diversos aspectos, estrutura as sociedades 

multiétnicas, e que essas sociedades passassem a partir daí a se organizar hierarquicamente tendo como sustentáculo 

dessa hierarquia “fatores” que, em primeira tentativa, querem parecer de cariz biológico, entretanto, se referem a 

“questões de aparência”.  

Esse processo é o que Mbembe (2018a, p. 13) denomina de “loucura codificada”. Para ele, ao se reduzir o 

corpo e o ser vivo a uma “questão de aparência, de pele ou de cor”, os mundos euro-americanos fizeram do negro e da 

raça duas versões dessa loucura. Nesse sentido, raça é um conceito que, “funcionando simultaneamente como 

categoria originária, material e fantasmática está na origem de inúmeras catástrofes, tendo sido a causa de devastações 

psíquicas assombrosas”. Forma, a posteriori, o que o intelectual camaronês chama de “humanidades subalternas” ou, 

como já havia afirmado Fanon (2008, p. 116), tratam-se de “humanidades vilipendiadas”.  

                                                        
227 Sinalizo que neste texto as “digressões literárias”, retiradas do conto” Pai contra mãe”, de Machado de Assis, não serão destacadas como 
citação, com recuo de 4cm da margem. Utilizarei o recurso das reticências, ao final de cada digressão, para esse destaque. Como não pretendo 
fazer, neste caso, propriamente uma “análise” do conto, a minha intenção ao utilizar este recurso é despertar nos meus possíveis leitores de 
fato a sensação de digressão, como se, em alguns lapsos, o texto os “retirasse” da "realidade". Destaco ainda que os trechos retirados do conto 
machadiano assumem um "caráter documental" e que os destaco como digressão intencionalmente para problematizar a noção de que a 
literatura, pelo seu aspecto ficcional, "represente a vida". Portanto, não se trata propriamente de uma “citação literária” mas sim de uma 
“digressão literária”. Sinalizarei a referência a essas digressões em notas. Para este primeiro caso: (ASSIS, 1997, p. 659). 
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Para Fanon (2008, p. 26), “o negro é um homem negro; isto quer dizer que, devido a uma série de aberrações 

afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo”. Esse universo ao qual Fanon se 

refere é o emaranhado de asserções e construções que a “civilização branca”, figurada inicialmente pelo menos desde o 

século XV, na noção do eurocentrismo, tem historicamente forjado a fim de sustentar a sua soberania sobre outros 

povos. Conforme Fanon (2008, p. 30), esse processo “impõe ao “negro um desvio existencial”, sendo dessa forma, 

uma construção do branco o que tem se chamado de “alma negra”.  

A “aventura colonial”, como assegura Fanon, impôs ao negro a experiência da “cissiparidade”, isto é: o negro 

tem uma dupla dimensão, uma com o seu semelhante e outra com o branco; este último sendo o ideal onde se quer 

chegar, uma vez que é o ideal de humanidade. Nessa leitura, “o problema negro não se limita aos dos negros que 

vivem entre os brancos, mas sim ao dos negros explorados, escravizados, humilhados por uma sociedade capitalista, 

colonialista, apenas acidentalmente branca” (2008, p. 169-170). Ainda nesta direção, Fanon (2008, p. 29), afirmará 

que, “diante da convivência das raças branca e negra, existe uma assunção em massa de um complexo 

psicoexistencial” que se resume da seguinte forma: “o preto, escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua 

superioridade, ambos se comportam segundo uma linha de orientação neurótica” (2008, p. 66). 

O termo “negro”, assim, a partir das reflexões de Fanon e conforme a reflexão de Mbembe (2018a, p. 21), é 

produto de um maquinário social e técnico, que aqui eu tenho chamado de “engenharia”, cuja noção em diversos 

aspectos é indissociável do capitalismo e da globalização. “Esse termo foi inventado para significar exclusão, 

embrutecimento e degradação, ou seja um limite sempre conjurado e abominado (...) o negro é, na modernidade, o 

único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria”. 

Raça, portanto, figura como um “demarcador para a apreensão da verdade do sujeito”. Possui, segundo afirma 

Sueli Carneiro (2005, p. 52), uma dupla perspectiva: 
 

[e]nquanto instrumento metodológico, pretende compreender as relações desiguais entre diferentes grupos 
humanos mais especificamente as desigualdades de tratamento e de condições sociais percebidas entre negros e 
brancos no Brasil. Enquanto prática discursiva, os estudos nele inspirados visam a modificação das relações 
sociais que produzem as discriminações e assimetrias raciais. 

 
Desse modo, negro e raça têm sido sinônimos no imaginário social. Na opinião de Mbembe (2018a, p. 12), “o 

pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade não em termos de pertencimento mútuo (copertencimento) 

a um mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo com o mesmo, do surgimento do ser e da sua manifestação em 

seu ser primeiro ou, ainda, em seu próprio espelho”. Isto é, nesta “lógica” a afirmação do sujeito europeu como 

humano/branco se constituirá de forma relacional na construção do sujeito não europeu, não-branco, como não-

humano.  
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A branquitude, desse modo, constitui-se como uma “identidade dependente”. Como reflete Grada Kilomba 

(2010, p. 175, grifos da autora), “existe através do ‘Outro’, uma identidade relacional construída por brancos(as), 

definindo eles(as) mesmos(as) como racialmente diferentes dos ‘Outros’. Isto é, a Negritude serve como forma 

primaria de alteridade, pela qual a branquitude é construída, o ‘Outro’ não é per se, ele/ela torna-se tal através de um 

processo de absoluta negação”. Para Kilomba, neste caso, “não é com o sujeito Negro que estamos lidando, mas com 

as fantasias brancas sobre o que a Negritude deveria ser”. 

Raça é, portanto, numa lógica de soberania e dominação, uma série de micro e de macrodeterminações que, ao 

enclausurar sujeitos em uma pretensa unidade, tem como ponto focal a sua inferiorização e subalternização na esfera 

das “construções das humanidades” e de dominação na esfera de monopólio dos corpos e do capital. Nessa direção, 

para Mbembe (2018a, p. 68): 

[n]ão basta dizer que raça não tem nenhuma essência; que é apenas o efeito, o perfil, o recorte móvel de um 
processo perpétuo de poder, de incessantes transações que a modificam, deslocam e tornam movediço seu 
conteúdo; ou então que, desprovida de entranhas, uma vez que carece de dimensão interior, consiste simplesmente 
nas práticas que a constituem enquanto tal.  Da mesma maneira, não basta afirmar que a raça é um complexo de 
microdeterminações, um efeito internalizado do olhar do outro e uma manifestação de crenças e desejos tão 
insaciáveis quanto inconfessáveis. Por outro lado, raça e racismo fazem parte dos processos fundamentais do 
inconsciente, ligados aos impasses do desejo humano – apetites, afetos, paixões e temores. São simbolizados, 
sobretudo, pela lembrança de um desejo originário frustrado, ou então por um trauma cujas causas muitas vezes 
nada têm a ver com a pessoa que é a vítima do racismo. Por outro lado, a raça não decorre somente de um efeito 
ótico. Não diz respeito unicamente ao mundo sensorial. É também uma maneira de estabelecer e de afirmar o 
poder. É, acima de tudo, uma realidade especular e uma força pulsional. Para que possa operar enquanto afeto, 
instinto e speculum, a raça deve se converter em imagem, forma, superfície, figura e, acima de tudo, estrutura 
imaginária. 

 

Corroborando com esta ideia, Kilomba (2010, p.174) discute o fato de que, “no mundo conceitual branco”, o 

sujeito Negro será sempre associado como “objeto ruim”, num processo que incorpora à identidade do sujeito negro os 

aspectos que são reprimidos pela sociedade branca, aspectos estes que estão, via de regra, associados à agressividade e 

à sexualidade: daí, por exemplo, as falsas noções a respeito da “violência do homem negro” e da hipersexualidade da 

mulher negra”.  

Para Sueli Carneiro (2005, p. 42), “o dispositivo de racialidade também será uma dualidade entre positivo e 

negativo, tendo na cor da pele o fator de identificação do normal, e a brancura será a sua representação”. Essas são 

imagens ou noções que se cristalizam no imaginário social e que são cotidianamente reinscritas através dos diversos 

aparelhos sociais que juntos forjam a noção de “negro” como um dispositivo que é sempre acionado e combatido como 
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desvio da humanidade. Fanon (2008, p. 154) dirá que “o negro é o símbolo do Mal e o do Feio. Cotidianamente, o 

branco coloca em ação esta lógica”. 

Essa cotidianidade do racismo, do reforço da imagem do negro como representação da negação, do feio, do 

ruim é que viabiliza a afirmação, para o branco, da “dinâmica positiva do Ser”. A esse respeito também afirma 

Kilomba (2010, p. 176): 
 
[p]reso no absurdo, parece, portanto, que o trauma de pessoas Negras provém não apenas de eventos de base 
familiar, como a psicanálise argumenta, mas do traumatizante contato com a violenta barbaridade do mundo 
branco, ou seja, a irracionalidade do racismo que nos coloca sempre como o ‘Outro’, como diferente, como 
incompatível, como conflitante, como estranho(a) e incomum. 
 

É nesse sentido que a “irracionalidade do racismo” se constituirá um trauma. Trauma esse que cindirá o nosso 

corpo entre o ideal do Ser humano como branco e na impossibilidade que os nossos corpos negros apresentam. Enfim, 

como argumenta Mbembe (2018a, p. 73), “a raça é uma das matérias-primas com as quais se fabrica a diferença e o 

excedente, isto é, uma espécie de vida que pode ser desperdiçada ou dispensada sem reservas”.  

O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco, fúria diversa, 

naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal, e saiu às  carreiras, não  para a Roda dos enfeitados, mas para 

a casa de empréstimo com o filho e os cem mil-réis  de gratificação. Tia Mônica,  ouvida a explicação,  perdoou  a 

volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil-réis.  Disse, é  verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por 

causa do aborto, além  da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas, verdadeiras, abençoava a fuga e não 

se lhe dava do aborto. 

- Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração...228 

Constitui-se assim a Cena racial. No mundo imaginado e decodificado pela “civilização branca”, é a 

apreciação narcísica que definirá o Ser e o não-Ser. É, portanto, como mecanismo de mascaramento da humanidade 

que a negação e o silenciamento de sujeitos negros serão “autorizados” socialmente: uma vez que se está fora do que 

se constitui como humanidade. Premissa congruente com este argumento permite Sueli Carneiro (2005, p. 48) afirmar, 

na esteira do pensamento de Charles Mills, que o "Contrato racial é um contrato firmado entre iguais, no qual os 

instituídos como desiguais se inserem como objetos de subjugação, daí ser a violência o seu elemento de sustentação". 

 

A violência do racismo 

                                                        
228 ASSIS, 1997, p. 667. 



 

285  

Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de 

uma loja, compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e 

provavelmente a castigaria com açoites, — coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza, 

ele lhe mandaria dar açoites (...). Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 

cem mil-réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de cinquenta mil-réis, enquanto o senhor 

novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta a 

escrava abortou...229 

        A partir do vocabulário referente ao biopoder e dispositivo, de Foucault, Sueli Carneiro (2005, p. 34) reflete sobre 

como as relações raciais no Brasil se constituem como "domínio que produz e articula saberes, poderes e modos de 

subjetivação e, portanto, um "dispositivo de racialidade". A racialidade é, conforme ela afirma,  

 

uma noção  relacional que corresponde a uma dimensão  social, que emerge da interação de grupos racialmente 
demarcados sob os quais pesam concepções histórica  e culturalmente  construídas acerca da diversidade  humana. 
Disso decorre que ser branco e ser negro são  consideradas polaridades que encerram, respectivamente, valores 
culturais, privilégios  e prejuízos  decorrentes do pertencimento a cada um dos polos das racialidades. 

 

É esta experiência, de "ser -se negro numa sociedade branca ", que afetará psíquica e emocionalmente o sujeito 

negro e resultará, na maioria  das vezes,  na "auto-violência ": aprisionado na experiência do ser negro, o sujeito se 

automutilará física e emocionalmente. A assunção  dos valores de classe, ideologia, estética e de comportamentos 

brancos constituirá a questão  existencial  do negro, uma vez que, como construção fixada socialmente, "quanto mais 

branco se é, mais próximo da humanidade se está".  

Nesse sentido, a experiência  emocional  do negro, vivendo em uma sociedade  branca, será constituída pela 

violência  simbólica de silenciamento e apagamento da identidade negra, em direção a assunção do que se institui 

como positivo identitariamente.  

O argumento de Sueli Carneiro (2005, p. 39) é, nessa direção, complementar ao de Foucault. Se, em Foucault,  

o doente mental viabiliza o "homem normal", uma vez que este último se afirmará em negação ao  primeiro, para 

Carneiro, como disse anteriormente, o sujeito negro será  "aquele construído negativamente para afirmar a dinâmica  

positiva do Ser". De modo que, 

                                                        
229 ASSIS, 1997, p. 666. 



 

286  

o Outro fundado pelo dispositivo apresenta-se de forma estática, que se opõe à  variação  que é  assegurada 
ao Ser. Assim, a dinâmica instituída pelo dispositivo de poder é  definida pelo dinamismo do ser em 
contraposição ao imobilismo do Outro. 
 

 Segundo Mbembe (2018b, p. 17-18), em última instância,  "a política da raça está relacionada com a política 

da morte". Nessa perspectiva, o racismo se constituirá "uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder". 

Com isso entenda-se que, na lógica do biopoder, "a função  do racismo é  regular a distribuição  da morte e tornar 

possíveis  as funções assassinas do Estado". A necropolítica, assim, será  a "expressão máxima da soberania do 

Estado" que, em última análise, é  quem detém e legitima "O poder e a capacidade  de ditar quem pode  viver e quem 

deve morrer". 

Na leitura que estou propondo, o conto machadiano é um “mobilizador” preponderante. A reflexão proposta 

por Machado é cruial como exemplo do processo que, espero, este ensaio possa ajudar a iluminar. A “naturalização” 

da violência e  a relativizaçao do valor da vida dos sujeitos negros, em minha leitura, são flagrantes da perspicácia do 

escritor carioca em elucidar, a partir do travestimento da perspetiva de um narrador “quase omisso”, a apatia da classe 

senhorial barsileira e seus desendentes em relação a problemática que se desenhava no contexto escravocrata e, 

Machado certamente “previa” se reonstituiria em viésses perversamente sofisticados a posteriori. 

O conto, na mesma direção para que aponta a reflexão de Grada Kilomba, em A máscara (2010), metaforiza, 

no caso machadiano, a "crueza" e o "sadismo" das práticas de silenciamento  do negro escravizado e seus desendentes. 

É para mim salutar o quão "visionária", na ausência  de palavra que melhor defina, o fato de o escritor carioca, já  em 

sua época, observar questões que, via de regra, sobretudo no que diz respeito à psicologia, em se tratando de sujeitos 

negros, só serão sistematizados quase contemporaneamente, é o caso do trabalho Memórias da Plantação (2019), de 

Grada Kilomba, publicado em inglês em 2008 e, só em 2019, traduzido para o português, por exemplo. Vale destacar 

que, via de regra, como o próprio  escritor "encena" em seu relato, a apartir do ponto de vista do seu narrador, muitos 

intelectuais e a sociedade em geral coadunavam com o ponto de vista que dramatiza o narrador do conto em questão. 

À  pergunta sartreana feita por Kilomba, "o que o branco teria que ouvir caso se tirassem a mordaça/máscara dos 

negros?"  A leitura de Pai contra mãe nos responde de forma eloquente. 

Machado, neste caso, se utiliza de uma linguagem elucidativa para apresentar tais ferramentas. A perspectiva 

assumida pelo narrador no conto encena a opinião vigente àquela época. Os instrumentos e práticas de tortura e 

repressão eram considerados “necessários” à manutenção do regime escravocrata, numa lógica de que “os fins 

justificam os meios”. Além de serem “benéficas” ao escravo, já que “garantiam” a sobriedade e a honestidade, 

justificavam-se a utilização de tais “ofícios e aparelhos”, embora grotescos e cruéis, já que se destinavam a assegurar a 

ordem social e humana.  
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O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa. Com a haste grossa também 

à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo 

que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado...230 

A normalização dos castigos físicos admitidos pela Igreja e pelo Estado, que os entendiam como “necessários” 

para conformar “o bem”, no caso, “o escravo, à sua condição servil se reveste de novas feições no nosso tempo em 

aplicações de penas, no encarceramento em massa, em “políticas educacionais” ou no desmonte de diretos e acesso à 

cidadania por parte da população negra. Aqui, o que eu proponho como argumento é pensarmos como, no caso 

brasileiro, a configuração de um regime de escravização, marcadamente perverso e violento, mesmo após sua extinção 

legal, legou ao país “novas formas” de hierarquização e questões relativas às diferenças étnicas que, via de regra, se 

reatualizam cotidianamente na engenharia do que chamamos de racismo estrutural.  

        O racismo, ao mascarar os sujeitos, impede de que alguns deles sejam vistos como humanos, daí a naturalização 

do menosprezo à vida do sujeito negro, perversa e tragicamente figurada no genocídio dessa população, sem que ao 

menos se altere o curso da “normalidade” da sociedade branca racista. Como comenta Sueli Carneiro (2005, p. 44): 

[d]aí  é  que deriva o senso-comum, segundo o qual a vida dos brancos vale mais do que a de outros seres 
humanos, o que se depreende, por exemplo, da consternação pública que provoca a violência contra 
brancos das classes hegemônicas,  em oposição à  indiferença  com que se trata o genocídio  dos negros e 
outros não-brancos em nossa sociedade. 

As “digressões literárias” por mim destacadas neste texto que, a priori, remontam e documentam a escravidão 

no Brasil, não são meras "relíquias de casa velha" como teria propositalmente, em minha leitura, intuido o seu autor, 

são perversamente "memórias vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas", como afirma Kilomba 

(2010, p. 171). 

A questão pode ser exemplificada em casos cotidianamente noticiados em que, sem grandes dificuldades, e 

lamentavelmente, poderíamos relacionara à minha discussão, que é metaforizada nas digressões do conto machadiano 

e refletida por Fanon, Kilomba, Sueli Carneiro e Mbembe cuja dinâmica inequivocamente sintetiza pelo "dispositivo 

da racialidade".  

Neste caso, o que autoriza que Cláudia Silva Ferreira, auxiliar de serviços gerais, baleada e que teve o corpo 

arrastado por uma viatura de polícia na Zona Norte do Rio de Janeiro em 2014, Evaldo dos Santos Rosa, músico 

carioca assassinado com oitenta tiros pelo exército brasileiro em 2019, Leno Sacramento, ator baiano baleado pela 

polícia em 2018 por ter sido "confundido" com um "suspeito" de furto, Valéria Lúcia Santos, advogada impedida de 
                                                        
230 ASSIS, 1997, p. 659. 



 

288  

falar, algemada e presa em audiência em 2018 e Crispim Terral, empresário baiano asfixiado pela polícia diante de sua 

filha menor em agência da Caixa Econômica Federal em 2019 é a violência do racismo. A autorização para a 

brutalidade desses casos, e observa-se: não são isolados, é a lógica que comentou Sueli Carneiro do processo de 

reificação desses sujeitos e consequente atribuição de valor menorizado às suas vidas. 

Assim, na leitura que propus neste texto, a escravidão no Brasil é responsável por desencadear uma memória 

traumática, que ressurge a todo momento, em relampejos, a escravidão é a ferida, de que fala Graça Kilomba, ao se 

referir a "infeliz dinâmica" do racismo, ou, como reflete Mbembe (2018b, p. 61) é “o espetáculo mórbido do ocorrido". 

O que eu espero ter refletido neste ensaio é uma possibilidade de iluminação acerca de como essa dinâmica estrutura o 

Estado brasileiro desde a sua "infância colonial".  A máscara do racismo, neste caso, continua no seu cortejo funesto a 

transformar sujeitos em não-Ser, indivíduos esses que, se não se tornam vítimas do “genocídio negro” que tem 

dizimado seres humanos em toda a diáspora atlântica, seguem perseguidos agora por “capitães do mato”, de farda e 

gravata, a serviço da “ordem pública” e do “bem estar social”. 

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com 

que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia 

em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o 

acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia 

bastante rijo para pôr ordem à desordem...231 

 

Mas não cuidemos de máscaras... 

 

 Por não se compor de reflexões que possam ser concluídas, este ensaio não se pretende acabado. É sim um 

esforço de imprimir à discussão alguma feição, impressões, digressões... O desafio acadêmico aqui é reunir em uma 

reflexão coerente aspectos que, de diversos modos, atravessam o meu corpo e que me constituem para além de 

“intelectual negro”, e antes de qualquer outra questão, como um homem negro. 

É sobre a negação da negação, como diria Césaire. É sobre como toda essa discussão, da qual se tenta tirar 

algumas possibilidades, são para mim caras... Por isso também o desafio acadêmico aqui obviamente não é dos mais 

simples. A propalada objetividade, o distanciamento, neste caso, são ferramentas inoperantes, uma vez que 

diretamente sou eu o sujeito implicado na discussão que me propus a fazer. Mas é também, e talvez, esta reflexão uma 

forma de desmascarar como esses processos clivam os nossos corpos.  
                                                        
231 ASSIS, 1997, p. 659-660. 
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Os “suportes”, “teóricos” ou “literários”, aqui me ajudam a completar as indicações de possíveis caminhos dos 

quais obviamente não saio ileso. A base da minha reflexão, nesse sentido, dada por Machado de Assis, Frantz Fanon e 

Grada Kilomba, se junta a minha própria experiência. Me fazem revisitar os meus próprios muros, as minhas próprias 

máscaras... Por isso, para este ensaio, não foi para mim uma opção a pretensa impessoalidade da terceira pessoa. Aqui 

só me é possível falar em primeira pessoa. O que não deixa também de ser uma questão: sou eu, neste caso, sujeito e 

objeto da minha reflexão. Eu sou, desse modo, o analista e o analisado. Partilho, neste caso, do anseio de Neusa Santos 

Sousa: este ensaio é a pretensão de ser a "construção de um discurso do negro sobre o negro". Por isso e além, sendo 

eu um  homem negro, optei por dialogar aqui apenas com intelectuais da mesma forma negros. 

Mais uma vez, talvez seja esse um processo de imersão em questões que a violência cotidiana e estrutural do 

racismo desperta e manifesta em meu corpo. A densidade deste processo talvez nem tenha sido impressa na 

argumentação que aqui faço, também não sei se seria assim possível. Não sei se os recursos de que disponho na escrita 

me poderiam possibilitar esta impressão. Espero, certamente, partilhar como os meus possíveis leitores pontos para 

fomentar (des)continuidades na reflexão que proponho.  

Preciso, então, sinalizar que a minha intenção nesse sentido é rasurar a noção de que, “acuado”, emparedado, 

pelo racismo, caberia a mim apenas reagir. Se a violência do racismo, como nos assegurou a psicanalista Neusa Santos 

Sousa (1983, p. 30), historicamente, tem castrado a iniciativa e tolhido a espontaneidade de nós negros, é preciso 

tomar agora o lugar da ação como o nosso ponto. É, portanto, como ação que proponho esta reflexão que aqui fecho, 

mas que, ao fechar, abro para a potencialidade de outras reflexões que esta possa provocar. 
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Ementa 
O processo de renovação teórica e metodológica, experimentado a partir das décadas de 1980 e 1990, ampliou as perspectivas de 
abordagem da História Social do Trabalho. Diversas pesquisas realizadas, desde então, ampliaram significativamente o universo 
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temático, os enfoques de abordagem, os limites cronológicos e geográficos e alargaram o leque de fontes. Aos poucos, a história 
do trabalho deixou de ser exclusivamente a história de uma classe operária branca, masculina, urbana e fabril e das suas 
organizações para incorporar as múltiplas experiências dos trabalhadores, suas diversidades, identidades, associativismo, 
estratégias de sobrevivências e lutas por direitos nas instâncias públicas e privadas, em diferentes tempos e espaços. Os limites 
cronológicos tanto recuaram para o século XIX quanto avançaram para a segunda metade do século XX. O universo geográfico 
transcendeu os limites do Sudeste e expandiu-se para vários outros estados e regiões, além de incorporar a perspectiva 
transnacional. Pari passu com a releitura de fontes já conhecidas (documentos oficiais, a imprensa operária, dados do Ministério 
do trabalho, do movimento sindical e de empresas), verificou- se a incorporação de novas fontes, como a oralidade, processos 
trabalhistas, a iconografia, acervos da polícia e da justiça, etc. Juntamente com esse processo de renovação teórica e 
metodológica, verificou-se uma diversificação do enfoque de pesquisa, com a revisitação de temas já consagrados e a 
incorporação de novas temáticas, como: experiências de trabalhadores, intersecção de classe, gênero e raça, hierarquias 
funcionais, biografias, sistemas gerenciais, as mediações legais e institucionais, etc. Esse simpósio temático pretende ser um 
espaço de interlocução e intercâmbio dessas novas pesquisas. 

 

Objetivos 

Proporcionar a interlocução entre pesquisadores (doutores, mestres, especialistas, graduados e graduandos), possibilitando o 
intercâmbio de experiências teóricas e metodológicas, de fontes, enfoques e abordagens da História Social do Trabalho. 

Possibilitar a divulgação e socialização de pesquisas recentemente concluídas e/ou em andamento no campo da História Social 
do Trabalho. 

 

Justificativa 

Sobretudo a partir dos anos 1990, a História Social do Trabalho tem experimentado um importante processo de renovação 
teórica e metodológica. Desde então, a ampliação do universo temático, dos limites cronológicos e geográficos e do leque de 
fontes têm permitido o surgimento de pesquisas inovadoras, diversificando e redimensionando os enfoques e perspectivas de 
abordagem. Esse Simpósio Temático pretende ser  um espaço de interlocução e intercâmbio entre essas pesquisas. 

 

 

1. RESISTINDO A CONTENÇÃO DA SEXUALIDADE NO CENÁRIO SOTEROPOLITANO (1960- 
1970)232 
 

  Amanda Silva- UNEB- CAMPUS I 
amandaunebiana2015@gmail.com  

 

                                                        
232  O presente a artigo é parte da monografia intitulada; A representação da prostituta na cidade de Salvador (1960-1978) . 
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A presente pesquisa é comprometida com uma leitura das entrelinhas interessada em alcançar o 

protagonismo e humanidade das trabalhadoras sexuais, invocando a trajetória de (re) existência das prostitutas 

pobres na cidade de Salvador entre 1960 a 1970, recorrendo enquanto fonte os Registro de Ocorrências da Delegacia 

de Jogos e Costumes, aliado aos relatórios produzidos pela Pastoral da Mulher Marginalizada e da Fundação 

Cultural.  

A pesquisa Condições de vida dos moradores do Maciel, produzida em 1982, pela Pastoral da Mulher 

Marginalizada em Salvador (PMM), apresentou dados importantes para esse trabalho.  Ao analisar a prostituição de 

mulheres pobre na região do Centro Histórico, a Pastoral recorreu a diversos aspectos sociais e morais para 

caracterizar o baixo meretrício e entender seus mecanismos de funcionamento, estando constante no corpo do 

relatório a associação aos espaços insalubres, a precária condição das moradias e o tipo de cliente que recorria a tal 

serviço. Esses foram os parâmetros utilizados para entender esse universo prostitucional233, nesse sentido, o relatório 

auxiliou na identificação de alguns dos elementos que reforçavam a representação marginalizada daquelas 

tipificadas nas anotações enquanto prostitutas de “3° classe”.  

A prostituição de “mangue”, como é socialmente conhecida, tem tal denominação devido a diversos 

aspectos, dentre eles o fato de que algumas das prostitutas estabeleceram relações sexuais e afetuosas, como 

compartilhamento de segredos, anseios e problemas com clientes integrantes da classe trabalhadora234. Esse tipo de 

freguês descrito por Gabriela Leite como “homens brasileiros de todas as regiões do país que lutavam para 

sobreviver”, faziam parte de uma dinâmica social que não permitia o acesso ou aceitação no alto meretrício, forma 

de prostituição mais sofisticada, normalmente disfarçada com atividades socialmente aceitas, encravada em um 

nível social e econômico que a isenta de preconceitos 235.  

 No entanto,  o quadro divergente do tratamento direcionado ao baixo meretrício, o qual é caracterizado pela 

oferta de prazer mais explicita, além de pertencer a uma classe social menos favorecida financeiramente236. Desse 

modo, a prostituição pobre era uma lacuna encontrada por esses homens, para satisfazer seus desejos contidos. 

 Nesse ínterim, a “zona proibida” de Salvador era diferente da Vila Mimoza, região também de baixo 

meretrício no Rio de Janeiro, a qual Leite descreve como uma área da cidade que não demandava uma 

obrigatoriedade de trânsito, pois conforme a descrição da autora a Vila ficava: 
No entorno onde havia um monte de casas quase desabando, uma estação de metrô [...] e um terreno 
baldio no meio [...]. Em uma rua de terra, onde havia uma única casa e mato dos dois lados. De 

                                                        
233 Expressão utilizada pelo sociólogo Gey Espinheiras para descrever a dinâmica do trabalho sexual. 
234PMM. Pesquisa sobre a condição de vida dos moradores do Maciel. Salvador, junho de 1982, p. 11. 
235 LEITE, Gabriela. Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta.Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 103. 
236 ESPINHEIRA, Gey. Divergência e Prostituição: uma análise sociológica da Comunidade Prostitucional do Maciel. Fundação Cultural do Estado da 
Bahia, 1984, p. 47. 
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repente, surgiu um outro mundo. Uma rua pequena e estreita com muitas casas velhas dos dois 
lados237. 
  

Por sua vez, no território soteropolitano a “zona proibida” estava em uma região que conectava a cidade 

baixa à cidade alta, tendo enquanto elo a Baixa do Sapateiro.  A Avenida era conhecida pelo vasto número de lojas, 

ou seja, o meretrício fazia parte de um ambiente de grande circulação, ora de clientes, ora de trabalhadores. Por essa 

razão o número de transeuntes, dentre eles os “brasileiros” biscateiros, motoristas de táxi, vendedores 

ambulantes,que precisavam descarregar as mercadorias nos depósitos, os quais desembocavam em ruas do 

meretrício e que faziam esse trajeto para acessar a outra parte da cidade, tornavam-se potenciais clientes238. A zona 

garantia certa invisibilidade das identidades, ao passo que por ser uma área de curso e vazante era difícil identificar 

os “peixinhos” ou os “amigos nossos”, pois a condição de passagem além de fornecer uma gama de possíveis 

fregueses, tinha o poder de manter o anonimato dessas relações239. 

 A precária estrutura física era um dos fatores que atenuava a condição de “prostituição de mangue”. 

Segundo o relatório da Pastoral, as oito ruas correspondentes à região do Maciel eram a retratação da miserabilidade 

e falta de higienização com as suas “casas em ruínas, várias delas transformadas em depósito de lixo, casas que se 

arruinaram e desabaram240”. Essa representação enquanto espaço insalubre é reforçado com a descrição das 

moradias mais comum, as casas de cômodos: 
As condições habitacionais são muito precárias [...] A umidade constante nos prédios associadas a 
falta de higiene são responsáveis pelo alto índice de doenças infecto-contagiosas (estimasse que 80% 
dos moradores são tuberculosos). [..] Nos prédios cada andar possui um banheiro com sanitário, 1 
lâmpada serve para 2 quartos que na sua maioria não possui janelas241 .  

Parte dessa descrição está imersa na missão da Pastoral da Mulher Marginalizada que trabalha com a ideia de 

“resgate” a mulheres em situação de prostituição, pressupondo uma realidade imersa no caos. De outro modo, 

apresenta o imaginário social do período, que compreende o âmbito do baixo meretrício enquanto “lodo”242. 

Recorrendo a argumentos como a precariedade da estrutura física, depreciação das meretrizes e de seus clientes, os 

quais, segundo Jeferson Bacelar, eram também alvo de estigma, pois ao frequentar uma região representada pela 

“sujeira”, “miséria“ e “perigo” esses homens também eram desabonados por manterem relações com as prostitutas 

pobres.243 

                                                        
237 LEITE, Op. cit., p. 106. 
238PMM, Op. cit., p. 4 
239 Apelidos atribuídos aos clientes. 
 
241 PMM, Op. cit., p. 09. 
242 Grifo nosso. 
243BACELAR, Jeferson A. A família da Prostituta. São Paulo: Ática; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1982, p. 57. 
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Ainda que suas identidades fossem anônimas devido à condição de passagem pela região, iniciaram-se 

transformações tanto físicas, quanto sociais desde a chegada da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia, em 1967. Tal órgão propunha a reestruturação da região, conduzindo o afastamento das prostitutas do Largo 

do Pelourinho, parte principal da reforma correspondente ao Projeto Piloto. Oriundo desse planejamento maior foi 

criado o“Pelourinho: Projeto de vida”, em 1972, intencionando “elevar” as condições e o agrupamento da região 

do Maciel, segundo Bacelar, devido a 
Afluência de novos grupos para o Maciel, determinados pela característica cultural que vem 
assumindo todo o Pelourinho: artistas, estudantes, intelectuais, etc. Daí os novos empreendimentos 
como pensões, ateliers, bares e restaurantes, etc. É um novo Maciel que se afirma na sua integridade 
como componente dinâmico da estrutura do Pelourinho244. 

 

É evidente que a restauração possibilitou a circulação de um novo público que não se interessava pela 

prostituição pobre, ocasionando o empobrecimento da prostituição de baixo meretrício, levando a dispersão 

“voluntária” para outras zonas da cidade, conforme se pretende convencer no relatório do Projeto Pelourinho em 

1972, ao afirmar: 
Sem medidas compulsórias, sem violência, o número de prostitutas na área diminuiu 
significativamente. [...] A quebra do cerco, do isolamento em que vivia o Maciel provocou mudanças 
na ambiência divergente, o que determinou o afastamento da prostituição para outras áreas, vez que, 
ela não podia viver fora do sistema que a cria e mantém [...] É o Maciel que se transforma assumindo 
nova ambiência, com a presença de grupos pobres, entretanto, com nova mentalidade e espírito 
comunitário245.  

 

Uma breve estatística trazida no relatório referente à implantação do projeto Pelourinho: um projeto de vida, 

no ano de 1969, apresenta que havia na região cerca de 449 prostitutas, contudo, em 1973 restavam 215. Fica 

evidente que a sua diminuição quantitativa, associada a outros elementos sociais do projeto, retiraram a estigma do 

Maciel, bem como possibilitou a “regeneração” da região, propiciando um “espírito comunitário”, dando a entender 

que sua existência motivava um ambiente insalubre. 

 

CONTENÇÃO DA SEXUALIDADE 

Ao analisar os diversos artifícios de contenção sexual que percorreram a história da humanidade e 

principalmente, no que se refere ao cotidiano da prostituição, encontrei na obra de Jefrey Richards, Sexo Desvio e 

Danação: as minorias da Idade Média246, ensaios que se propõem a compreensão do universo dos judeus, 

                                                        
244 BACELAR, Jeferson A. Projeto Pelourinho: um projeto de vida.Salvador: Secretaria de Educação e Cultura, Fundação do Patrimônio e Cultural da 
Bahia, Coordenação de Planejamento e Pesquisas Sociais, 1976, p. 20. 
245 Id. Ibid., p. 19. 
246RICHARDS. Jeffrey. Sexo desvio e danação: as minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
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homossexuais, leprosos, bruxos, prostitutas, entre outros. Ainda que esses grupos não fossem minoria no sentido 

populacional, o autor convida a uma análise do contexto em que esses sujeitos estão inseridos, pensando a negação 

de direitos e a resistência aos diversos mecanismos de perseguição direcionados a essas comunidades.  

Por esse ângulo, não seria diferente com as prostitutas, compreendidas pela igreja católica medieval e 

governantes como “mal necessário”, continuaram sendo alvo de perseguição e sanções que limitavam, mas não 

propunham a extinção da sua atuação, no máximo as dispersavam para regiões “fora dos muros da cidade”247. A sua 

existência era associada à desordem pública, sendo segregadas não somente por julgamentos morais, mas pelos 

adornos que as distinguiam esteticamente das “moças de família”. 
Em muitos lugares, a aiguillette, uma corda com nós pendente do ombro e de cor diferente do 
vestido, era a marca da infâmia. [...] Em Toulouse era um nó branco; em Viena, um lenço amarelo; 
em Leipzig, uma capa amarela com adornos azuis; em Berna e Zurique, um chapéu vermelho; em 
Dijon e Avigon, uma braçadeira branca e de quatro dedos de largura. Em Milão, era uma capa 
branca; em Bérgamo, uma capa amarela, em Marselha, uma túnica listrada; em Bristol, um capuz 
listrado [...] 248 

Esse mecanismo de contenção da sexualidade e distinção da conduta moral relacionado às vestes foi uma 

ferramenta utilizada por governantes e respaldada pelo clero no contexto medieval, sendo uma prática que 

atravessou as temporalidades históricas. Na pesquisa de Margareth Rago, que tem como recorte temporal o final do 

século XIX e início do XX na cidade de São Paulo249, foi possível encontrar resquícios do controle da sexualidade 

baseado nas vestimentas, relacionando o uso de roupas comportadas à imagem da decência. Ainda que nesse 

contexto não se recorresse ao estabelecimento de cores ou a utilização de adereços específicos, era existente a 

intenção de criar um abismo entre as “mundanas” e as “moças honestas”, similar aos tempos medievais. 

[...] É verdade que essa preocupação com o traje feminino crescia na opinião pública, e não apenas 
em relação às meretrizes. Estamos entrando numa época em que as mulheres passavam a valorizar 
mais fortemente a elegância, a sofisticação visual, a atração que podiam exercer pela aparência e em 
que várias vozes se levantavam em favor da decência e da moralidade. A roupa se transformava num 
sistema semiótico e a preocupação em definir claramente a diferença entre as “honestas” e as 
“mulheres de vida airada” ficava mais premente 250. 

A compreensão da vestimenta como uma expressão do recato é um julgamento que se modelou ao longo da 

história, pois nos registros policias da Delegacia de Jogos e Costumes é possível perceber um imaginário próximo 

aos analisados anteriormente. Exemplo visto no registro em que Maria das Graças Alves Ferreira, de 20 anos, foi 

                                                        
247 Id. ibid., p.78 
248Id. Ibid., p. 124. 
249RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: Prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, 
p. 20. 
250  Id. ibid., p. 140. 
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presa no Terreiro de Jesus251, sob o “motivo da referida estar em trajes menores”, precisando então ser “detida pela 

guarnição252”. 

Os “trajes menores” que ocasionaram a prisão de Maria das Graças, mas também de Claudete, por estar de 

“calcinha” no Mercado Modelo, leva a interpretar que as vestimentas usadas por elas eram reservadas ao espaço 

privado, por ser uma peça intima, mas também por expor o corpo feminino, comportamento que não era condizente 

com a conduta da uma “mulher decente” 253. 

Essa inibição da sexualidade não era motivada somente pelo vestuário, mas pelo fato de pertencer ao sexo 

feminino, circular na região do Maciel, a qual ainda na segunda metade do século XX identificava mulheres em 

condição de potenciais “decaídas” por conta da ausência masculina, precisando de “bem feitores” para atestar a sua 

decência e legitimar seu trânsito. Conforme Espinheira: 

[...] uma mulher ser encontrada desacompanhada na rua a identifica como prostituta, vez que esse 
não é um costume das chamadas moças de família. A presença de seus homens impede, pelo menos, 
a acusação de estarem desacompanhas em atitudes “suspeitas”.254 
 

Situação similar ocorreu com Maria: 
Residente a rua 28 de Setembro n° 04, empregada do Sr. Jorge E. Britto, que aqui esteve justificando 
o motivo da mesma passar pela Zona Proibida. Feito as explicações as medidas tomadas pela 
Especializada, nesta zona pôs-se liberdade a referida empregada.255 

 

 A instituição policial releva ser uma entidade que baseava suas ações, na representatividade social da 

prostituta, alicerçadas na imagem da mulher “decaída”, que precisa ter sua sexualidade reprimida, coloca enquanto 

suspeita toda iniciativa feminina que divergisse do imaginário de “moça de família”. Ainda que não estivesse 

descrita inicialmente na ocorrência como “dissimulada” ou “mundana”, aspectos imputados enquanto características 

naturais das “mariposas”, Maria permaneceu presa a fim de que averiguassem a sua conduta sexual, pois o trânsito 

na “zona proibida” desacompanhada a tornou potencial meretriz. 

De qualquer modo, Maria precisou de um homem para atestar ser ela uma prestadora de serviço doméstico. 

Não muito divergente do modo de pensar do primeiro quartel do século, o qual entendia enquanto mulher caída em 

desgraça toda “dona de casa”, que tentava escapar a miséria por seu próprio trabalho, arriscava (ela) sofrer o pejo de 

“mulher pública256”. Portanto, a condição de trabalhadora, ainda que não fosse sexual, não retirava a mulher da 

                                                        
251 Localidade integrante do Centro Histórico de Salvador que compreendia a zona de prostituição pobre mais famosa do período estudado, o Maciel de 
Baixo, de Cima e áreas adjacentes. 
252 Delegacia Especializada Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 08/04/78-02/12/78. cx. 45, p. 8. 
253 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 08/04/1978 - 02/12/1978, cx. 45, ocorrência 219, p. 59. 
254 ESPINHEIRA, Op. cit., p. 49. 
255  Delegacia Especializada Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 14/09/1959-24/05/1960, cx. 14, p. 1 (verso). 
256 FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del. (org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2017, p. 516. 
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condição de possível “rameira”. Também não a incluía no hall das “recatadas”, ficando evidente na ocorrência que a 

sua liberdade foi mediante o testemunho de um homem, caso contrário, ela permaneceria encarcerada na condição 

de prostituta.  

Se fosse D. Maria uma meretriz, estaria ela proibida de circular na “zona proibida”, região da cidade onde 

teoricamente o trânsito sexual era algo permitido. Isso posto, os rastros induzem a ponderar que a tolerância do 

mercado prostitucional estava mais próxima dos espaços privados, os castelos, boates, os hostels, pois no âmbito 

público, qualquer indício de desregramento sexual feminino era refreado pelos agentes.  

A condição de mantenedores da ordem e da moral não era aplicada com a mesma efetividade quando as 

importunadas eram as moradoras do Maciel, que no caso a ser analisado, não indicava ser a vítima uma meretriz. 

Trago essa afirmação, pois o soldado da Base Aérea, Walter Gonçalves, foi conduzido à delegacia após tentar 

manter relações sexuais forçadas com uma moradora da “zona proibida”, sendo liberado após “esclarecimentos”. 
[...] Quando rondava a Zona Proibida, acompanhado do Dr. Delegado e mais 2 soldados, fomos 
chamados a intervir, numa casa à rua Inácio Acioli (ladeira do Mijo), onde um soldado do Base 
Aérea, Walter Gonçalves Araújo agredia uma decaída, querendo forçá-la a praticar a copula carnal. 
Chegando ao posto, dado o esclarecimento deixou-se livre o citado militar.257 

Essas ações demonstram um comportamento repressivo institucionalizado direcionado às mulheres pobres 

que por essa condição se tornavam vulneráveis. Nos registros posteriores não consta queixa da vítima, nem 

informações do “esclarecimento” dado pelo soldado agressor. Sendo notória uma rede de proteção entre as 

autoridades, sejam elas de alta ou baixa patente. Ainda que em nenhum momento da ocorrência a mulher estivesse 

identificada como profissional do sexo, o que de qualquer forma não justificaria o atentado empreendido por Walter,  

o caso descortina o modo de pensar e agir de uma sociedade que acreditava ter permissividade sobre os corpos não 

somente das “mariposas”, mas de todas que habitam aquela região, pois a sua condição de mulher pobre a deixava 

suscetível aos diferentes aparatos de poder. 

 De acordo com Rago, a representação social da prostituição do baixo meretrício como um lugar de 

“mangue”, “lodo”, é uma intenção social de retirar a humanidade das mulheres pobres, em sua grande maioria 

negras que viviam do comércio sexual e, desse modo, legitimar ações de violência, seja das forças públicas ou dos 

frequentadores desses espaços. 

 
É interessante observar que o baixo meretrício é sempre constituído pela literatura, ou pela 
documentação em geral, como território do prazer delirante, embora ao mesmo tempo como região 
fronteiriça com a morte, através das metáforas do “lodo”, “charco”, “esgoto”, que exprimem a 
decomposição orgânica dos elementos vivos. Acredito que a violenta carga de estigmatizarão lançada 

                                                        
257 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 14/09/1959- 24/05/1960- cx.14, ocorrência s/n, p.8. 
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sobre o baixo meretrício por um pensamento tão conservador acabou por reforçar a idéia de que as 
autoridades públicas e policiais deveriam ser mais severas com esses setores. [..]” 258 

Os mecanismos de contenção de desejo, além de implicar com os “trajes menores” das meretrizes, tentavam 

limitar a circulação dessas mulheres em momentos que fossem compreendidos como inadequados. A respeito disso, 

D.Sizaltina Ribeiro, que segundo as anotações policiais, foi encarcerada por “desfilar” em frente à Igreja São 

Francisco, no momento solene de uma formatura. “Ás 19hs foi detida a decaída Sizaltina Ribeiro quando desfilava 

em frente à Igreja de São Francisco em plena formatura do Bacharelando”259. 

Afinal, o que motivou as autoridades descreverem Sizaltina como “decaída” e lhe conduzirem à prisão, tendo 

em vista não haver informações no documento indicando ações que pervertesse a ordem pública. Ora, não era 

necessário um comportamento mais incisivo das mulheres para que fossem taxadas de “decaídas” moralmente. 

Bastava usar um estilo de roupa ou maquiagem, comportar-se livremente, aparentar ou ser pobre, falar determinadas 

palavras, dirigir-se aos homens em pé de igualdade, frequentar locais públicos a qualquer hora do dia, transitar em 

espaços designados à prostituição, dentre outros, para que ocupasse no imaginário social um padrão divergente da 

“mulher honesta”.  

A sociedade, através da força policial, a todo o tempo tentava “higienizar” a cidade da prostituição . A 

contradição se expressava quando a ação se dava nos espaços liberados para o comércio sexual, o que resultava na 

dispersão das ‘mariposas’ para áreas da cidade em que o comércio sexual não era tolerado, a exemplo do Cais do 

Porto. 

 
As 11:30 foram revistadas e recolhidas ao xadrez as detidas Maria do Carmo Souza 20 anos residente 
na Ladeira da Conceição nº31 Marlene Silva Nascimento, 21 anos residente também na Ladeira da 
Conceição 31. As mesmas estavam fazendo vida no Cais do Porto,Comércio. Ficando as referida à 
disposição do chefe S.V.I. Sr. Clovis Bonfim260. 

Diante das iniciativas policiais de “higienização”, a dispersão da prostituição da “zona” de forma direta 

incentivava a prática do trottoir em áreas da cidade não toleradas que, por sua vez, desencadeava a repressão 

institucionalizada e a violência dos clientes que se sentiam legitimados por estarem distante da comunidade da 

prostituta. 

 

A MULHER “DECAÍDA” COMO SINÔNIMO DE PROSTITUTA. 

                                                        
258 RAGO, Op, cit., p. 245. 
259 Delegacia Especializada Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 14/09/1959 - 24/05/1960, cx.14, ocorrência s/n, p.2. 
260 Delegacia Especializada Jogos e Costumes. Livro ocorrências (feminino) 03/02/1978 - 15/02/1980, cx. 45, p.50 (verso). 
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Durante a primeira etapa da pesquisa nos arquivos, não foi difícil perceber como a força policial evidenciava 

comportamentos e práticas delituosas perpetradas por moradores da comunidade do Maciel, mas principalmente das 

“decaídas”, expressão que já denunciava um olhar moralmente condenatório para aquelas que viviam do comércio 

sexual.  

Agressividade e submissão são expressões que permeiam as descrições dos agentes quando se referem às 

prostitutas nas suas relações cotidianas, descritas nos livros de registro de ocorrências da Delegacia de Jogos e 

Costumes.  Essas mulheres são apresentadas evidenciando um comportamento e convivência baseados em disputa 

por um ponto de trabalho ou um companheiro, situação ocorrida em uma madrugada de quarta, que ocasionou na 

prisão de duas “mariposas”261. Segundo o registro havia uma delas “entrando em um cômodo para ter relações 

sexuais” com um homem que era “amigado” com uma das envolvidas. Conflito que levou somente a prisão das 

mulheres, pois o “tal individuo, que ostentava a segunda em seu quarto” foi isentado da situação262. 

 Diante desse cenário turbulento, que não raro precisava da intervenção policial, a pesquisa de campo feita 

para a construção do livro A família da prostituta, descortina um cotidiano de certa forma harmonioso263. Bacelar 

apresenta uma rede de solidariedade existente nessa comunidade, composta por um núcleo familiar gerado pelo 

afeto. Construído desde gestos simples, como o acompanhamento dos filhos da vizinha à escola ou o papel de 

acolhimento dessas crianças por mulheres residentes da zona que não praticavam a prostituição, sendo 

responsabilidade da mãe biológica o auxílio financeiro. Desse modo, a vida das meretrizes e daqueles que vivam ao 

seu redor tinha uma relação para além dos conflitos264. 

Essas mulheres que não atuavam no comércio sexual, mas tinham relação de maternidade social com os 

filhos das prostitutas, eram as “criadeiras”. Segundo Bacelar, elas tomavam a responsabilidade da criação, pois 

compreendiam a dinâmica do universo prostitucional como algo carregado de tensões e conflitos além de acreditar 

ser as desinformações dos métodos anticoncepcionais algo nocivo para a maturação dessas crianças. Entregue de 

maneira permanente ou parcial a família social, essa condição não vetava o contato com as mães biológicas, 

acontecendo eventualmente a retomada da criação em “idade já produtiva” entre os 9 e 10 anos, para que esses 

meninos e meninas pudessem contribuir com a renda do lar.265 

Ao mesmo tempo em que esse cotidiano estava movido pelo afeto, ele também era cenário de prisões por 

troca de agressões, como ocorrido entre Joselita Alves dos Santos de 51 anos, e Djanira Batista Souza, 37 anos, 

                                                        
261 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes. Livro de ocorrências14/09/1959- 24/05/1960-cx.14, ocorrência s/n, p. 15 (verso). 
262 Não consta identificação dos envolvidos na ocorrência. 
 
264 Id. Ibid., p. 72.  
265 Id. Ibid., p. 73. 
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detidas por estarem “brigando em via pública” ficando a disposição da delegacia266. Os relatos que denunciavam 

brigas entre mulheres havia em suas introduções uma frase já estabelecida; “foram apresentadas pela ronda deste 

preposto as seguintes decaídas267”, nos levando a crer  que essas mulheres eram “decaídas” moralmente por conta do 

uso do corpo enquanto mecanismo de sobrevivência, construindo uma representação composta por atitudes 

agressivas que fortaleciam o imaginário pejorativo acerca das mulheres caídas em desgraça, as meretrizes. Desse 

modo, revelava-se a intenção da instituição policial em colocar essas mulheres em um lugar social de desprestígio 

moral, pois as suas atitudes destoavam do comportamento da “moça decente”. 

Sigo acreditando ser intencional, por parte da instituição policial, a representação da meretriz enquanto o 

oposto absoluto da “mulher de família”, tendo como base características pejorativas, que marginalizavam essas 

mulheres socialmente por conta de posicionamentos moralistas da população ao estabelecer padrões de 

relacionamentos que condenavam a relação sexual fora da instituição matrimonial268. Contudo, os registros não 

apontam ser essa uma preocupação relacionada pelo gênero masculino, uma vez que Maria do Nascimento prestou 

queixa contra o então casado “Paulo de Tal”, que a assediava em uma tentativa de manter relações carnais com a 

dita moça. Homens como Paulo são reflexo de uma sociedade que condena o comportamento sexual de uma 

prostituta por considerá-lo desregrado, mas ignora as investidas sexuais empreendidas por sujeitos “padrões”, que 

por essa condição de normatividade tem as suas ações legitimadas. 

Pela queixosa foi dito que o queixado há cerca de dois meses vem tentando namorar-lhe (a queixosa) 
e como o mesmo foi repelido pelo motivo de ser casado, passou ele a se dirigir a queixosa de maneira 
inconveniente chegando a ofendê-la com palavras de baixo calão269.  

Nas entrelinhas dessa ocorrência é notória a legalidade do homem pensar ter controle sobre o corpo 

feminino, primeiro diante das tentativas em manter uma relação extraconjugal, em segundo, por achar que tem o 

direito de ofender a mulher com “palavras de baixo calão”, diante da recusa em manter algum tipo de relação carnal. 

Devo salientar que não há ocorrências posteriores que registrem a passagem desse homem pela especializada a fim 

de esclarecer a situação. Contudo, as solicitações sexuais direcionadas aos corpos masculinos eram repudiadas 

moralmente e reprimidas pelos guardas.  Além de fugir da “ordem natural” de que era função do homem 

empreender convites sexuais, essa abordagem feminina estava inserida na modalidade trottoir, iniciativa reprimida 

por representar um risco eminente de desordenar moral. 

                                                        
266 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 03/12/1978- 15/02/1980, cx.45, ocorrência 312, p. 3 (verso). 
267 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes.Livro de ocorrências 27/03/1960 - 18/06/1960, cx.15, ocorrência s/n, p. 19(verso). 
268 FOUCAULT, Michael. História da sexualidade, I: A vontade de saber Rio de Janeiro: Graal, 1984, p. 09. 
269 Delegacia Especializada de Jogos e Costumes. Livro de ocorrências 08/01/1960- 12/12/1960, cx.03, ocorrência 138, p. 53(verso).  
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“As 22:30 na Zona Proibida as decaídas Aloisia Maria Gonçalves e Maria Izabel 
Alexandrina, que abordavam populares e um marujo respectivamente. Chamou-se a atenção 
dos rapazes que a ignoravam sendo recolhidas as decaídas”270. 

Essa situação, em especial, dá margem para pensar que a prisão de ambas não aconteceu somente por 

estarem praticando o trottoir, mas por fazerem convites sexuais direcionados a homens. Isso conduz a reflexão que 

possivelmente a perseguição não esteja unicamente ligada à prática do comércio sexual enquanto uma ameaça à 

ordem e à moral da sociedade, mas ao fato desse ser um universo majoritariamente feminino. 

Contudo, as fontes ao longo desse estudo vêm demonstrando que a condição de “decaída” não está restrita ao 

desregramento sexual, mas ao entendimento de “mulher popular”. Rachel Soibert, no ensaio Mulheres pobres e 

violência no Brasil Urbano, evidencia que caída em desgraça também são as “mulheres que trabalhavam muito, em 

sua maioria não era formalmente casadas, brigavam na rua, pronunciavam palavrões, fugindo em grande escala, aos 

estereótipos atribuídos ao sexo frágil271”.Ou seja, a mulher que não correspondia ao padrão de feminilidade 

imaginado, ao não restringir o seu cotidiano a um espaço privado e uma existência discreta tornava-se alvo da 

estigmatização social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 A presente produção estimulou a reflexão acerca das (re) existências das prostitutas do baixo meretrício na 

cidade de Salvador, ao investigar, nas entrelinhas das fontes, as intenções nas representações aviltantes daquelas que 

exerciam o trabalho no ramo da sexualidade. Reconheço que pensar esse sujeito histórico através da perspectiva de 

quem pretendia dominar, diante a ausência do lugar de fala, se tornou menos embaraçoso ao passo que agucei os 

sentidos para ouvir o silêncio das documentações. Diante disso, conduzi meu olhar para um caminho que propõe 

evocar as prostitutas pobres enquanto protagonistas de suas histórias, distanciando suas trajetórias do imaginário 

social e/ou da uma perspectiva marginalizada, interessada em retirar sua humanidade. 
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RESUMO 

O presente artigo visa analisar a atuação de ex-sindicalistas ligados à Igreja Católica dos munícipios de São 

Miguel das Matas, São Felipe e Conceição situadas na diocese de Amargosa. Escolhemos como recorte temporal o 

período da ditadura civil militar do Brasil e como metodologia principal de trabalho a História Oral. Analisa ainda o 

setor da Igreja Católica conhecido como Cristianismo da Libertação e a corrente teológica intitulada Teologia da 

Libertação em oposição a alas consideradas mais conservadoras da supracitada instituição. 

Introdução 

O presente estudo pretende fazer uma breve investigação sobre o envolvimento de alguns católicos e 

católicas de São Miguel das Matas, Conceição do Almeida e São Felipe no movimento sindical rural desses 

munícipios, contemplando o uso da metodologia da história oral como ferramenta privilegiada de trabalho. 

Fé, opção pelos pobres, lágrimas, saudade, orgulho, medo, evangelho, coragem... essas são palavras e 

sentimentos comuns nas memórias de muitos católicos da diocese de Amargosa quando o assunto é o período da 
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ditadura civil militar do Brasil. Revelar essas lembranças pode causar uma mistura de sentimentos que passa pela 

alegria em poder finalmente desabafar e pela angústia em lembrar-se de algo tão traumático e constrangedor. 

 O uso da metodologia da história oral nos possibilita caminhar por zonas muitas vezes silenciadas, para 

utilizar uma expressão de Michel de Certeau272, como estas presentes em nossa região de pesquisa. Com sua 

utilização muitas vezes contestada por alguns historiadores, a memória pode se tornar um rico instrumento de 

trabalho especialmente para quem produz suas pesquisas no que se convencionou chamar de História do Tempo 

Presente. 

 Ao privilegiarmos o uso da memória de alguns católicos em nossos estudos sobre as relações entre 

catolicismo e ditadura civil militar do Brasil desejamos entre outras coisas chamar a atenção para o fato de que a 

Igreja Católica é uma instituição composta de diversas correntes internas e que não pode ser pensada de modo 

homogêneo. Dentre essas correntes estão o Cristianismo e a Teologia da Libertação, sobre as quais nos deteremos 

com maior atenção neste artigo. 

 O Cristianismo da Libertação e a Teologia da Libertação têm ganhado espaço em nossa historiografia. No 

entanto, é preciso compreender que existem diferenças essenciais entre ambos. Muitos tratam o Cristianismo e a 

Teologia da Libertação como algo único geralmente utilizando a segunda expressão como a que explica toda a 

atuação dos chamados católicos progressistas, para outros trata-se de coisas distintas, mas estritamente ligadas, é o 

caso de Michel Löwy que produziu a seguinte análise em torno do tema: 

Normalmente, refere-se a esse amplo movimento social/religioso como “Teologia da Libertação”, 
porém, como movimento surgiu muitos anos antes da nova teologia e certamente a maioria de seus 
ativistas não são teólogos, esse termo não é apropriado; algumas vezes, o movimento é também 
chamado de “Igreja dos Pobres”, mas, uma vez mais, essa rede social vai bem mais além dos limites 
da Igreja como instituição, por mais ampla que seja sua definição. Proponho chamá-lo de 
Cristianismo da Libertação, por ser um conceito mais amplo que “teologia” ou que “Igreja” e incluir 
tanto a cultura religiosa e a rede social, quanto a fé e a prática.273 
 

 O artigo está dividido em dois tópicos, no primeiro intitulado Os Sujeitos dessa História: Breve 

Apresentação dos Entrevistados, desejamos, de modo breve, apresentar os atores sociais que toparam contribuir com 

nossa pesquisa. Finalmente no tópico O Cristianismo da Libertação e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

                                                        
272 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982. p. 87.  
273 LÖWY, M. O que é Cristianismo da Libertação? Religião e Política na América Latina. 2. ed. – São Paulo:  Editora Fundação 
Perseu Abramo: Expressão Popular, 2016. p. 74. 
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buscamos entender como foi feita a trajetória desses católicos no sindicalismo rural durante a ditadura civil militar 

do Brasil. 

 

OS SUJEITOS DESSA HISTÓRIA: BREVE APRESENTAÇÃO DOS ENTREVISTADOS. 

 O trabalho com relatos de memória, bem como com qualquer outro tipo de fonte, impõe ao historiador 

alguns desafios. Ainda muito criticada a história oral precisa ser cada vez mais compreendida como uma 

metodologia. Já caiu por terra a ideia de que a mesma seria uma espécie de teoria da História ou ainda uma corrente 

historiográfica. 

 Para muitos a crítica se está baseada no fato de não podermos confiar de modo inquestionável na memória. 

Ora podemos confiar cem por cento nos documentos escritos? Não seria isso uma análise positivista da 

historiografia? Todas as fontes devem ser analisadas com muita atenção e crítica, do contrário concordaríamos que 

mesmo os que não possuem a especialidade advinda da formação acadêmica podem ser historiadores. 

 A memória, é verdade, pode sofrer interferências temporais. Por esse motivo o historiador precisa está atento 

para a leitura que se faz dos relatos de memória que são selecionados para determinada pesquisa. Um dos pontos 

importantes aqui é o de conhecer e tornar conhecido o máximo possível os sujeitos históricos com os quais 

trabalhamos. É isso o que tentaremos inicialmente e de modo breve, dada as limitações para a elaboração de um 

artigo. Aqui trabalhamos, de modo mais intenso, com as memórias de Manoel Francisco, Joana Andrade, Bernadete 

Sena e Marílson Carvalho, sobre os quais falaremos abaixo. 

Seu Manoel Francisco dos Santos, popularmente conhecido como Manezinho, é natural de São Miguel das 

Matas, pequeno agricultor aposentado, participou da Juventude Agraria Católica (JAC), um dos braços da chamada 

Ação Católica Brasileira (ACB) e do Movimento de Educação de Base (MEB), além de ter atuado também como 

agente sindical do campo. Seu Manezinho foi um dos católicos perseguidos e presos pela ditadura civil militar, 

devido sua luta em defesa dos trabalhadores rurais. Devoto de Nossa Senhora de Fátima e apresenta grande orgulho 

em ser católico e ministro da eucaristia. Trata-se de um homem sem muita formação escolar e com poucos recursos 

financeiros. 

Bernadete de Oliveira Sena, é natural de Conceição do Almeida. Assim como seu Manoel militou no 

sindicato rural de sua região, como grupo pastoral atuou de modo mais efetivo nas Comunidades Eclesiais de Base 
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(CEBs). Formada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia é também professora aposentada e 

ajudou muito no processo de formação do Polo Sindical da diocese de Amargosa. Berna, como é conhecida, não 

esconde a tristeza por ter sido excluída de atividades da paróquia ao passo que diz não ter vontade de participar dos 

grupos atuais da Igreja, ela se autointitula “católica de banco”, ou seja, que não participa de outra atividade que não 

as missas. 

Marilson Carvalho Santos, popularmente conhecido por Moura, participava das CEBs e da Organização do 

povo na diocese de Amargosa, além de colaborar com o sindicato rural. De família bastante ativa nas atividades da 

Igreja, Marilson tem entre seus irmãos o padre Neivaldo Carvalho, tido como um sacerdote bastante envolvido com 

questões sociais. De família de baixa renda conseguiu concluir o curso universitário e atualmente atua como 

professor da rede pública de ensino. Para este ator social o marxismo pode ser considerado um importante aliado 

para os católicos envolvidos no que aqui chamamos de Cristianismo da Libertação. 

Joana da Cruz de Andrade, natural de São Felipe, participou das CEB´s e do Movimento de Educação de 

Base (MEB), atuou ainda no movimento sindical tendo sido a primeira mulher a presidir o sindicato rural de sua 

cidade. Em algumas oportunidades ela diz ter precisado prestar esclarecimentos devido a sua atuação em defesa do 

homem do campo, chegando inclusive a ser ameaçada de morte pelos fazendeiros locais. A mesma diz ter estudado 

pouco, mas o suficiente para atuar como professora na zona rural (à época não precisava de formação acadêmica 

para lecionar). Figura carismática e de riso fácil ela afirma ser muito feliz como católica e não concordar com a 

Teologia da Libertação. 

Como percebemos são católicos com formações, personalidades e modos distintos de exercer sua 

religiosidade que têm em comum a participação em setores ditos progressistas do catolicismo e no sindicalismo 

rural durante o contexto da ditadura civil militar do Brasil. Todas essas características individuais são capazes de 

interferir em suas respectivas memórias e no modo como querem ser lembrados. No entanto, também é verdade que 

ao trazermos esses relatos de memória para a historiografia oferecemos ao leitor a possibilidade de ver a história 

através de olhares distintos, na visão de Antônio Torres Montenegro: 

(...) o trabalho com história oral junto aos segmentos populares resgata um nível de 
historicidade que comumente era conhecida como através da versão produzida pelos meios oficiais. 

À medida que os depoimentos populares são gravados, transcritos e publicados, torna-se 
possível conhecer a própria visão que os segmentos populares têm das suas vidas e do mundo ao 
redor.274 
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 Nas linhas que se seguem buscamos contemplar justamente isso que é colocado pela reflexão de 

Montenegro, um olhar sobre a história da ditadura, do sindicalismo e do catolicismo a partir do olhar de alguns 

membros das camadas populares. 

O CRISTIANISMO DA LIBERTAÇÃO E O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. 

 A relação com o sindicalismo rural é uma das marcas do Cristianismo da Libertação na diocese de 

Amargosa. Muitos católicos desta região pastoral fizeram parte da luta em torno dos sindicatos, o que também pode 

ser explicado pelo fato da dita diocese ser formada majoritariamente por comunidades rurais. Dona Bernadete assim 

se recorda desse período: 

A minha participação não foi vultuosa, assim muito grande, mas dentro das possibilidades houve 
uma luta da qual eu participei de se trabalhar nas comunidades, fazer com que o povo, se sentisse 
valorizado e os seus direitos reconhecidos, porque o povo principalmente da zona rural era um povo 
abandonado e vivia... tinha uma existência muito individual e com a nossa ajuda, minha e de muitos 
outros militantes, aqui da paróquia de Conceição do Almeida, com o apoio também da diocese de 
Amargosa, principalmente do Pe. Esmeraldo, que hoje é bispo Dom Esmeraldo Barreto de Farias, a 
gente passou a se reunir, a discutir a situação de abandono em que viviam as pessoas. E a gente foi 
fazendo assim como um trabalho para que eles se encontrassem dentro da sua classe social, da sua 
atividade, principalmente agrícola e aí a gente entrou na luta para conseguir libertar o sindicato, 
tomar o sindicato, que estava na mão de pessoas, que não tinham nada haver, compromisso nenhum 
com a situação dos lavradores, para que esse sindicato fosse devolvido a quem de direito que eram os 
próprios trabalhadores, pra eles lutarem pelos seus direitos, se organizarem como classe trabalhadora, 
que isso não existia... e aí a gente conseguiu tomar muitos sindicatos.275 

 Neste relato dona Bernadete apresenta a realidade enfrentada pelos empobrecidos da zona rural na diocese de 

Amargosa e, segundo ela, foi a situação de exclusão a que estavam submetidos o que teria levado  o Cristianismo da 

Libertação a enfrentar a luta em torno do sindicato. 

No contexto da ditadura esse envolvimento com a luta sindical não era vista com bons olhos pelos militares e 

outros setores da sociedade brasileira e mesmo da própria Igreja Católica. No livro Brasil de Castelo a Tancredo, 

Skidmore lembra que a intervenção dos militares nas ações dos sindicatos estava associada a questões econômicas, 

em sua visão: 

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 
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começou com uma vassourada nos líderes sindicais. Durante os dois primeiros meses de expurgos o 
governo afastou de seus cargos conhecidos dirigentes trabalhistas, como Clodsmith Riani, Hércules 
Correia dos Reis, Dante Pelacani e Oswaldo Pacheco da Silva, e suspendeu seus direitos políticos; 
alguns foram até julgados por acusações de subversão. Mesmo depois de expirado o prazo que tinha 
para realizar expurgos, o governo usou os poderes normais que lhe dava a lei trabalhista para intervir 
nos sindicatos e afastar seus líderes. Um total de 428 sindicatos havia sofrido intervenção até o final 
de 1965, inclusive muitos dos grandes sindicatos industriais.276 

 Na diocese sobre a qual nos detemos a perseguição a lideranças sindicais, entre eles alguns católicos, 

também existiu e com consequências bastante sérias, levando inclusive ao encarceramento de alguns membros do 

que aqui estamos chamando, em consonância com Michel Löwy, de Cristianismo da Libertação. Nesses casos nos 

confrontamos com uma memória que mexe com uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Trata-se, 

portanto, do que chamamos de memória traumática277, como a que seu Manoel Francisco nos apresenta a seguir 

quando relembra o momento de sua prisão pela repressão: 

A minha prisão foi assim, eu estava na missa, foi uma primeira sexta-feira do mês (missa do Sagrado 
Coração de Jesus). Eu fui pra missa, quando eu cheguei em casa fui pra roça, era uma hora da tarde, 
duas horas da tarde... aí fui pra roça. E aí na roça surgiu um boato, na véspera tinha surgido um boato 
que ia prender todo o pessoal do sindicato, ia prender, a polícia ia prender, mas a gente não acreditou 
naquilo ali porque, a gente tinha os material do sindicato, mas não tinha esses material de comunista, 
não tinha nada disso né? Tinha o material do sindicato, e aí eu estava na roça, quatro horas da tarde, 
aí tinha uma vizinha que mora aqui, tomava conta de minha esposa, ficou tomando conta dela e aí, 
ela estava com quatro dias que tinha tido criança. Aí os caras chegaram lá, a polícia e o fazendeiro, 
“cadê seu Manezinho”, “Manezinho está na roça”, aí ele disse “vá chamar ele, que eu quero ver ele”, 
aí ela foi, aí quando eu cheguei em casa ele disse “vem cá, cadê os documento do sindicato que você 
tem aí?”, eu disse “não, eu não tenho documento do sindicato não, o documento que eu tenho aqui é 
esses jornal, esses papeis...”, aí ele olhou os papeis, aí disse “você está preso, você tem que ir em 
Santo Antônio, pra dar o esclarecimento, depois você volta.” Aí eu estava na casa de farinha, tinha 
feito uma carga de farinha que era pra levar pra rua no outro dia, essa farinha que era pra vender pra 
comprar a feira da casa... aí vesti a roupa e saí. Quando chegou em Santo Antônio, eles aí... aí a 
pouco eu cheguei... cada um dirigente do sindicato, foi uma polícia e um fazendeiro pegar, prender... 
aí chegou em Santo Antônio botou na cadeia livre lá, e aí a gente ficou lá, aí tinha outras pessoas que 
estavam envolvidos (...). Daí a pouco, foi chegando gente, chegando gente, prendeu todo mundo, 
foram oito trabalhadores do sindicato e mais quatro, doze, doze pessoas, aí ficaram lá. A gente 
passou a noite lá com fome, não deram nada a gente (...). E aí quando passaram os dias a gente teve 
um milagre de Nossa Senhora de Fátima, a gente pediu a ela e aí dia treze de maio (dia da santa), eles 
deram a libertação a gente, aí a gente veio embora, veio pra cá.278 

 Importante destacar que seu Manoel Francisco faz questão de deixar claro que embora fosse sindicalista ele 

era católico. Logo no começo da fala recorda que havia ido à missa antes de ser preso e no final diz acreditar que foi 

intercessão de Nossa Senhora de Fátima que ele e seus colegas de encarceramento foram libertados. 

                                                        
276 SKIDMORE, Thomas E. Brasil de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. p. 80. 
277 POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989. 
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 A construção de si é algo que marca o trabalho com a metodologia da história oral, na concepção de Michael 

Pollak: 

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de 
si.279 

 Para católicos como seu Manoel Francisco reforçar a condição de cristão implica, entre outras coisas, não ter 

sua atuação confundida com a de um comunista. Esse é, talvez, o principal estereótipo com o qual todos os 

sindicalistas têm que conviver, estereótipo muitas vezes naturalizado até mesmo entre alguns historiadores. Os 

sindicatos possuem entre seus membros muitas identidades individuais e esquecer esse caráter heterogêneo pode ser 

um imenso erro historiográfico. 

 A mesma heterogeneidade acima discutida pode também ser atribuída ao catolicismo, muitas vezes apontado 

como uma religião com duas faces distintas, o que percebemos é na verdade um catolicismo multifacetado com uma 

ampla complexidade de correntes e personalidades. Os que apoiam o sindicato e os que denunciam os sindicalistas 

católicos, muitas vezes estavam presentes na mesma comunidade de fieis. Segundo se recorda dona Bernadete: 

A ala conservadora da Igreja era terrível, pior do que sentir a perseguição política dos incrédulos, 
daquelas pessoas que não frequentavam a Igreja e estava na política pra obter privilégios, o que a 
gente mais sentia, era a perseguição, o olhar dentro da própria Igreja. Aqueles tradicionais, que não 
estavam acostumados com aqueles movimentos, nos olhavam de maneira terrível e ameaçadora. 
Agora é como eu disse antes, nada disso impedia a gente de fazer o nosso trabalho, agora, a gente 
evitava, por orientação dos padres que nos orientavam, o confronto.280 

 Dona Bernadete fala do contexto do período em que estava em vigor o Ato Institucional número 5 (AI-5), 

momento no qual é comum encontrarmos na historiografia a afirmação de que a Igreja Católica havia mudado seu 

posicionamento em relação ao regime de exceção. Pelo que podemos notar neste relato de memória tal mudança não 

foi percebida em todos os católicos da região e cremos que nem mesmo no âmbito nacional.  

 Marilson também diz se recordar dessas relações de conflito entre os próprios católicos em Conceição do 

Almeida, segundo se recorda: 

(...) dentro da Igreja você tinha todo aquele movimento contrário a tudo isso, que era aquela coisa 
que a gente chamava de movimento carismático, o pessoal que era voltado só pra tradição, aquela 
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coisa conservadora e aí vinha o conflito entre as pessoas que defendiam esse movimento retrógado e 
a gente que estava puxando ela pra essa celebração da vida, entre a fé e o trabalho.281 

 A relação entre fé e vida, citada por Marilson, era uma das identidades do Cristianismo da Libertação, por ela 

se entendia que era preciso ir além das liturgias e orações e assumir de modo concreto (politicamente falando) um 

compromisso com as causas sociais, o que envolvia também a participação no STR. No entanto, uma vez mais 

podemos perceber que esse comportamento não abrangia a totalidade do catolicismo local. 

 Segundo dona Joana nem todos os católicos estavam dispostos a assumir verdadeiramente essas causas, ela 

apresenta o seguinte relato: 

Fazíamos reunião escondidos lá em casa, lá no Cangalheiro, eles iam daqui e nós nos encontrávamos 
lá. Aí começou essa coisa (perseguição dos fazendeiros), os meninos tomaram medo, e disseram: “eu 
que não vou enfrentar isso não porque nós vamos morrer”, aí começaram aquele, querendo matar a 
gente, querendo matar o padre, dizendo que era o padre, eles não sabiam quem era, quiseram pegar o 
padre, então o padre disse: “eu não sei, eu mandei umas meninas pra tomar um curso, talvez seja 
isso, mas eu não sei de nada”. Ele sabia de tudo, era ele que estava por traz, era ele. Aí eles 
começaram essa perseguição, os meninos aí tomaram medo e disseram: “eu que não vou morrer em 
bala de ninguém” aí eu disse “mas rapaz a gente não prometeu?”, “mas o que nós vamos fazer? 
Vamos deixar esse povo todo na rua, morrer de fome? Vai morrer tudo de fome, 150 famílias dentro 
de uma fazenda”, a outra parece que era oitenta e tantas, “como é que nós vamos deixar esse povo 
sair?”. Porque já ia jogar na rua mesmo, com trinta dias... e digo “eu vou enfrentar, se tiver que 
morrer morreu, não tem problema, nós vamos morrer de qualquer jeito, vou enfrentar”. 282 

 Mulher corajosa que assumia o compromisso assumido com a Igreja e que se disponha a dar a vida por essa 

causa. É assim que dona Joana quer ser lembrada. A atuação no STR de São Felipe, era mais que uma atividade 

social, era uma missão dada por Deus. O relato traz marcas profundas de uma realidade ainda marcante no interior 

do Brasil, muitos trabalhadores sem terra que se sujeitam à péssimas condições de trabalho em fazendas e 

latifúndios e que por diversas vezes veem-se desprestigiados de direitos e ameaçados de serem expulsos e 

abandonados à própria sorte. 

 Era contra realidades como essas que Manoel Francisco, Bernadete, Marilson, Joana e outros sujeitos 

históricos diziam lutar. A luta no STR era, para eles, uma atividade pastoral ou uma ampliação da mesma. Era trazer 

para a vida aquilo que eles diziam aprender com o evangelho, ou seja, Jesus estava ao lado dos empobrecidos. 

Acusados, muitas vezes por gente da própria Igreja, de subversivos, comunistas, desordeiros, falsos católicos... os 

cristãos da libertação se recordam com muito carinho e saudosismo dessas atividades: 
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Foi um período áureo da Igreja, porque havia um envolvimento grande, com o social, com a parte 
social e uma ação, uma prática, que pretendia, não sei se conseguiu totalmente, mas pretendia, 
libertar o povo, daquele marasmo que viviam, daquele conceito de que pobre era inferior.283 

Ave Maria, mas até hoje, a maior felicidade da vida é quando a gente vê uma pessoa que estava 
passando fome, querendo ser despejada, sem ter como resolver a vida, sem ter a quem recorrer. 
Quando a gente vê aquela pessoa comendo e vivendo com seu pedaço de terra, ah a gente fica muito 
feliz.284 

Foi, a partir da Igreja que eu comecei a participar e a gente também era católico né? Então eu ia 
estudando aqueles livros católicos, e ia me transformando. E até nas brincadeiras, rezas e dia de 
diversão, Terno de Reis, brincadeira... Era assim o movimento da gente naquele tempo, era muito 
bom, era muito bom!285 

Isso tudo foi planejado, não foi de uma hora pra outra, que a gente via as casas ali e entrava e via o 
sofrimento das pessoas em relação à moradia, aí a gente foi organizando até o ponto em que as 
pessoas viam que não tinham condições delas morarem naquelas casas, quando se tinha umas casas 
que dava a perspectiva pra eles de uma vida plena no que se diz respeito à questão da moradia, esse 
pra mim foi o momento mais sublime, mas forte e quando eles celebravam isso, né? O agradecimento 
na luz da fé pela conquista e digo, hoje várias lideranças estão dentro da Igreja, através desse 
trabalho. 286 

 Como afirma Antônio Torres Montenegro “o tempo da memória é o tempo da experiência de um período de 

vida, de atividade profissional, política, religiosa, cultural, afetiva...”.287 

 

CONCLUSÃO 

 O preconceito foi uma das presenças mais constantes nas trajetórias desses e outros cristãos da libertação. Os 

olhares atravessados eram percebidos nas faces de outros católicos e mesmo de companheiros de sindicato. Os 

primeiros entendiam que a participação nas lutas sindicais só era possível se associada ao comunismo que para eles 

significava uma ameaça aos valores cristãos. Para muitos sindicalistas não católicos esses mesmos valores não 

combinavam com sua atividade e poderia até mesmo ser considerado um empecilho para o seu pleno 

desenvolvimento. 

 Para os sujeitos com os quais trabalhamos nessa pesquisa, tais preconceitos não eram páreos para o 

entusiasmo que sentiam em misturar a luta em defesa dos trabalhadores do campo e o anúncio do que consideravam 
                                                        
283 SENA, Bernadete de Oliveira. Entrevista concedida no dia 11/03/2015 em Conceição do Almeida. 
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286 SANTOS, Marilson Carvalho. Entrevista concedida no dia 11/03/2015 em Conceição do Almeida. 
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ser a palavra do Deus em que eles acreditam. Eles afirmam que a fé nesse Deus e a crença de que ele estava ao lado 

dos empobrecidos eram os motores que davam movimento à toda a sua causa. Durante as entrevistas que realizamos 

foi possível testemunhar que esses homens e mulheres eram realmente pessoas que acreditavam está exercendo uma 

missão dada por seu transcendente. 

 O historiador não pode confundir-se com juízes que julgam se os relatos de memória são ou não verídicos. 

Esses relatos nada mais são que fontes e como dissemos acima o papel do historiador é o de apenas problematiza-las 

ao máximo, sem contudo tentar afirmar o que elas não dizem. O mesmo vale para as fontes escritas, ou não? Fato é 

que esses católicos estavam envolvidos com as lutas sindicais em um contexto histórico muito difícil, sobre o qual 

muitos ainda mostram-se saudosistas e defensores e narrar essas histórias pode contribuir para que não esqueçamos 

o horror que foi a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. 
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A escolha em trabalhar com os feirantes se deu em função do meu entendimento do quanto esses trabalhadores 

eram/são sujeitos de suma importância para a vida social de muitas cidades de pequeno e médio porte, sobretudo, se 

levarmos em consideração a realidade vivenciada por esses sujeitos da roça (campo) e da rua (cidade) entre os anos 

50 a 70 do século XX.       

Os sujeitos da minha pesquisa são homens e mulheres que eram do mundo rural, ou seja, pessoas oriundas das roças 

de várias cidades da região do Recôncavo baiano, como Castro Alves, São Miguel das Matas, Conceição do 

Almeida, Dom Macedo Costa, Aratuipe e, sobretudo, Santo Antônio de Jesus. A maioria eram negros ou 

afrodescendentes, analfabetos, lavradores, criavam animais de pequeno e grande porte, produziam farinha de 

mandioca dentre outros derivados desse tubérculo, produziam carvão, arrancavam madeiras nas matas, cultivavam 

frutas, verduras, hortaliças, ervas, etc. Alguns deles eram pequenos proprietários rurais, já a maioria não tinham 

terras. Dessa forma, os que não tinham terras estavam submetidos à condição de meeiros, assalariados, alugados, 

dentre outras formas de relação de trabalho pautadas na exploração e dominação consideradas por eles desumanas.  

Sendo assim, considero que boa parte deles viviam num sistema de economia mista, ou seja, parte do que era 
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produzido era para a subsistência, a outra parte das mercadorias e produtos eles colocavam à venda na feira livre da 

cidade.  

Uma das experiências em comum nas narrativas dos feirantes era o sonho do trabalho livre, eles não queriam estar 

subordinados as relações de trabalho do mundo do capitalismo clássico, em que dominação, sujeição e exploração 

são elementos constitutivos dessa ordem laborial. Eles não queriam essa subordinação tanto da perspectiva 

econômica quanto moral.  

Na década de 50 a 70 do século XX, na região do Recôncavo da Bahia, as possibilidades no mundo do trabalho para 

esses sujeitos eram bastante limitadas. E o universo da feira livre era um horizonte possível para homens e mulheres 

que aspiravam conquistar um tipo de trabalho que lhes garantisse uma autonomia.    

A feira livre da cidade de Santo Antônio de Jesus surge umbilicalmente ligada à própria fundação do povoado por 

volta da ultima década do século XVIII, mas só começou a despontar como a maior e mais dinâmica feira livre da 

região do Recôncavo da Bahia, a partir da década de 50 do século passado, quando a feira livre de Nazaré das 

Farinhas entra em declínio e perde a sua hegemonia na região. A feira livre da cidade de Nazaré das Farinhas é 

considerada uma das primeiras feiras do Brasil, principalmente da região do Nordeste, ela remonta ao século XVII. 

Na Bahia existem muitas feiras, desde o período colonial até a atualidade. As feiras livres e mercados foram de 

fundamental importância para o abastecimento das populações locais e regionais, para o povoamento, para as 

sociabilidades, trabalho, sobrevivência, reprodução da vida material, dentre outras questões que sustentam as 

relações sociais. Então, sendo assim, esses homens e mulheres faziam parte do considerado circuito da economia 

informal, conforme nos afirmou o consagrado geógrafo Milton Santos. Mas de qualquer forma, eram trabalhadores 

que moviam a economia não só da cidade, mas como da região do Recôncavo baiano.   

 Só é possível perceber a importância desses trabalhadores se atentarmos para aquilo que chamamos de Percepção 

de Época. Ou seja, vamos imaginar a vida cotidiana naquele período, quando não tinha supermercados, fogão a gás, 

geladeira, luz elétrica, fácil acesso a serviços médico-hospitalares, lojas de materiais de construções para vender 

madeiras para construções das habitações, etc. Era o tempo do carvão, o tempo do barro e o tempo do candeeiro que 

se cruzavam. O que eu quero dizer que praticamente tudo era comprado nas feiras livres e mercados.   

Meu estudo sobre feirantes e feira livre não parte de uma perspectiva economicista, muito menos pretende focar a 

abordagem na obviedade do aspecto econômico dessa realidade. Assim, as considerações e reflexões de Sandra 

Jatahy Pesavento sobre cidade e o urbano dentro da perspectiva da cultura ou da historia cultural, são bastante 
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interessantes e importantes. Pesavento ver a cidade como uma unidade de espaço e tempo, e a história se apropria da 

memória, para recuperar traçados, vivências e materialidades. Para a autora,  

                                      Recuperar a cidade do passado implica, de uma certa forma, não apenas registrar lembranças, relatar fatos, 
celebrar personagens, reconstruir, reabilitar ou restaurar prédios, preservar materialmente espaços 
significativos do contexto urbano. Todo traço do passado pode ser datado através do conhecimento científico, 
ou classificado segundo um estilo preciso, mas o resgate do passado implica em ir além desta instância, para 
os domínios do simbólico e do sensível, ao encontro da carga de significados que esta cidade abrigou em um 
outro tempo. Ao salvaguardar a cidade do passado, importa, sobretudo, fixar imagens e discursos que possam 
conferir uma certa identidade urbana, um conjunto de sentidos e de formas de reconhecimento que a 
individualizem na história.288  

Pesavento ainda assegura que, 

                                      Este é um processo de definição de um pertencimento, composto não apenas pelos registros do mundo material, 
dados a ver, tangíveis, à disposição do passante, como também aqueles advindos da esfera do imaterial, 
depositados na memória, nas tradições, na rememoração das vivências passadas, no mundo das coisas ditas. Ou 
seja, para o resgate da memória e da história de uma cidade é preciso convocar e recolher registros de uma 
outra época, testemunhos e traços de diferentes naturezas, que possam dar conta das transformações do espaço 
urbano no tempo.289 

 

Ao recolher registros de outra época, testemunhos e traços de diferentes naturezas, já que eu utilizei como fontes, 

leis, atas, decretos, código de postura, fotografias e sobretudo, as fontes orais, pude adentrar no universo das 

memórias, das histórias, das identidades e da própria dinâmica da natureza da cidade de Santo Antônio de jesus e 

perceber como o protagonismo dos feirantes, o seu oficio, ou seja, o seu trabalho, suas experiências e práticas 

culturais, modificavam a cidade, sobretudo em dias de feira – quarta feira e, principalmente, no dia de sábado - 

dando-lhe uma outra face. Como podemos perceber essa outra face da cidade? Em quais esferas ou instâncias? De 

acordo com a proposta desse artigo não poderei aqui discorrer e nem responder com mais amplitude a questão. 

Assim, destaco três instâncias em que podemos perceber como os feirantes no exercício de seu ofício modificavam a 

face da cidade de SAJ290 em dias de feira livre. A primeira delas ocorria no espaço físico e nas relações sociais. 

                                                        
288 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões sobre a Memória e o Patrimônio Urbano. Cadernos do LEPAARQ 
– Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio. V. II, n°4. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Ago/Dez 2005.Pg. 11.   
289 Idem. Ibdem.  
290 É a abreviatura/sigla utilizada para o nome da cidade de Santo Antônio de Jesus. É comum os habitantes e moradores desse município, 
bem como as pessoas da região do Recôncavo da Bahia se referirem a esta cidade como SAJ. 
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Peter Burke, ao refletir sobre o uso das imagens para a interpretação histórica diz que, “no caso da história social ou 

econômica, as imagens oferecem evidências particularmente valiosas de práticas como o comércio de rua que 

raramente foram registradas devido a sua natureza relativamente não oficial (...)”.291 

 

Feira Livre de Santo Antônio de Jesus – Ba - 1950 

 

 

Concordo com Burke, já que essa fotografia se constitui como uma fonte valiosa para refletirmos sobre a dinâmica 

do encontro do mundo rural com o urbano. Claro que esse encontro não ocorria apenas em dias de feira, mas era 

sobretudo, nesses dias que ele se potencializava dando um outro contorno e vigor nas relações sociais. A fonte ainda 

nos permite visualizar dimensões da cultura dos diversos sujeitos que ali encenavam suas historias nas décadas de 

                                                        
291 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. São Paulo: EDUSC, 2004. Pg.234. 
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50 e 60 do século XX, a partir das vestimentas e de outros elementos do mundo rural. Ainda é possível pensar a 

partir dessa imagem, como era a geografia da feira nesse período. 

A psicóloga Social Leny Sato, em sua obra Feira Livre: organização, trabalho e sociabilidade, investigou os 

processos cotidianos que organizam o trabalho nas feiras livres de São Paulo na atualidade. Ela concebe o espaço 

físico onde os feirantes atuam na cidade como um palco e uma vitrine cuja montagem é intensamente arquitetada e 

construída do fim da madrugada até o início da manhã, e durante todo horário de funcionamento da feira livre o 

cuidado com sua manutenção é objeto de atenção contínua.292 

Na feira livre de Santo Antônio de Jesus, na década de 1950 ninguém precisava de uma concessão para ali se 

instalar; os feirantes se utilizavam de uma estrutura versátil e usufruíam desse espaço de várias formas. Clementino 

relembrou que um dos “lugares de vender pau (madeira, cabo, cimento, peça, ripa), era nas imediações onde 

atualmente está localizada a igreja matriz da cidade”. Ele ressaltou que “feijão e farinha eram vendidos a litro do 

lado de fora do mercado, pois não cabia tudo dentro do barracão”.293 

Uma questão torna-se pertinente colocar nesse momento: o pau poderia ficar exposto ao sol e a chuva sem causar 

grandes prejuízos para o feirante que estava ali comercializando. Mas, e a farinha e outros produtos que não 

poderiam ser molhados, o que fazer quando a chuva caía? Com certeza a disputa por um lugar dentro do Barracão da 

Farinha era acirrada na cidade. Essa não era uma tarefa fácil, parece que tal conquista que alguns alcançavam estava 

associada a alguns critérios. A narrativa de Elizeu Mota pode ajudar a entender essa questão: 

 

Eu vendia farinha na chegada, na porta logo, na chegada do mercado; já a maior parte, os catingueiros* que 
vinha de fora, vendia farinha era nas pedra fora do barracão. O barracão era pequeno. Vendia açúcar, vendia 
feijão, uma parte farinha e o resto... a maior parte da população chegava de fora, o catingueiro trazia 
rapadura, farinha, aquela farinha comum, vendia nas pedra aí em volta do mercado. Ai, quando veio pra qui, já 
parecia que era uma nova cidade, né? Já mais organizado.294 

 
Percebe-se que entre os anos 50 e 70 do século XX havia uma hierarquização espacial e alguns, principalmente os 

feirantes vindos de fora, de outras cidades e regiões, enfrentavam seus pares que os distinguiam como o “outro”, o 

catingueiro, que tinha que colocar suas mercadorias na Pedra, lugar reservado para os menos abastados e, 

consequentemente, marcador de uma distinção social. A narrativa ainda deixa transparecer que por vender um 

                                                        
292 SATO, Leny. Feira Livre: organização, trabalho e sociabilidade. São Paulo: EDUSP, 2012. Pg.97. 
293 Depoimento de Clementino Ferreira dos Santos. Ex-feirante, Lavrador e Fiscal da feira. Rua Justiniano Rocha Galvão, n. 21, Centro. 
Santo Antônio Jesus-BA. Nascido em 10/11/1948. Pg.05. 
294 Depoimento de Elizeu Lopez da Mota. Feirante. Rua Marita Amâncio, nº 581. Nasceu em 14/06/1940. Entrevista 15/07/2015.  Pg.05. 
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produto igual ao seu, Elizeu Mota atribui aos catingueiros a venda da “farinha comum”, de menor qualidade, bem 

diferente da que ele comercializava. A narrativa desse feirante me remete a pensar na relação entre memória e 

identidade social, quando Pollak afirma que ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 

negociação, de transformação, em função dos outros. Para ele, a construção da identidade é um fenômeno que se 

produz em referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, e que se faz por 

meio de negociação direta com os outros.295 Elizeu Mota como outros feirantes construíram imagens de si e suas 

identidades perante a presença dos “outros” que cruzaram seus caminhos. Com certeza conflitos existiam entre eles 

(os de casa) e os catingueiros (forasteiros). Ou seja, existiam conflitos dentro da própria categoria. 

 

As bancas de madeira faziam parte da paisagem urbana em dias de feira. Ao adentrar no ofício de feirante, Antônio 

Virgílio relatou que ele, assim como outros que eram novatos, não tinha barraca. Ele revelou que uma das tarefas de 

sua rotina era matar porco e carneiro, levar para feira livre e chegando lá vendia a retalho. Sobre a dinâmica do 

espaço que era modificado em dias de feira livre ele relembrou: 

 

Lá naquele tempo a gente assim que era novato não tinha barraca. Tinha uma pessoa ali... não sei quem... 
Piropo que tinha armazéns, aquelas histórias... Tinha as banca, as mesinha de tábua lá no fundo do quintal, 
tinha 50,60, 100 bancas. A gente pagava no dia de sábado, chegava lá cedo, entrava lá, pagava aquela taxazinha 
mínima e pegava a banca e trazia, chegava aqui botava. Levava preparada daqui as folha de bananeira para 
forrá e ali a gente cortava aquela mercadoria e quando acabasse, também a gente não ia levar pra lá, largava ali. 
O dono da casa tinha obrigação e tinha as pessoa pra mandá recardá todas as mesa e botá no mesmo lugá. Na 
próxima semana era a mesma coisa.296 

 

Ainda segundo a narrativa desse feirante, existiam algumas pessoas como o senhor Rodrigues, Ismael, Mané 

Tampinha, Balbino, Maciano, dentre outros, que eram os mais antigos feirantes que trabalhavam naquele espaço e 

tinham suas próprias barracas. Parece que os feirantes que começaram desempenhar tal ofício e adentraram nele 

mais cedo conseguiram tal privilégio. A narrativa de Antônio Virgílio também nos mostra a complexa relação que 

existia entre os armazéns e a feira livre, já que, além de comercializar diversos produtos, alguns desses armazéns 

também alugavam mesas e bancas, guardava animais, compras e feiras de feirantes.  

Em Santo Antônio de Jesus, a feira livre até os anos iniciais da década de 70 localizava-se na principal praça no 

centro da cidade. Não apresentando uma “organização espacial” baseada em concepções mais rígidas de 

disciplinamento ou dos ideais urbanísticos, não existia uma divisão por quadras, ruas ou boxes, era “tudo 

                                                        
295 POLLAK, Michel. Memória e Identidade social. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro. Vol. 5, nº 10, 1992. Pg.204. 
296 Depoimento de Antônio Virgílio Souza. Lavrador e Feirante. Zona rural Dom Macedo Costa - Bahia. Nasceu em 24/05/1949. Pg.06. 
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misturado”. A divisão em galpões com boxes só ocorreu nos anos finais da década de 80 do século XX, quando a 

feira já se localizava numa área mais afastada da cidade – Praça Duque de Caxias – na administração de Renato 

Machado, prefeito do município por dois mandatos (1983-1988 e 1993-1996). A principal marca de suas duas 

administrações foram “os calçamentos realizados em muitas ruas da cidade e, sobretudo, a melhoria da 

infraestrutura da feira livre com a construção dos atuais galpões”.297 

Nesta perspectiva, inicialmente e ao longo de quase toda sua história, a geografia da feira fora organizada e 

racionalizada pelos próprios feirantes que iam chegando e dinamizando aquele espaço ao sabor das circunstâncias. 

Todavia, cabe lembrar que entre os anos 1950 a 1970, a organização desse espaço estava condicionada à presença de 

vários outros prédios, alguns seculares, que constituíam a Praça Padre Mateus. Um exemplo eram algumas casas 

comerciais.  

No entorno da feira se encontrava carne fresca nos açougues de Silírio Nini, Laudilino, conhecido como Lauzinho, 

nos de Antônio Galvão, vulgo seu Totônio, e no de Américo Reis. O feirante João Nunes nos anos 1960 foi um 

desses trabalhadores da feira que estabeleceu uma relação com Antônio Galvão, proprietário de um desses açougues, 

ele relembrou: 

 

Quando terminava minha vendagem, eu ia, eu arrumava a barraca, guardava alguma coisa. O resto da feira que 
eu não vendia, eu guardava no açougue do finado Totônio, no fundo do açougue do finado Totônio, né? E, aí, 
arrumava a barraca e guardava em algum lugar por ali e ia mimbora pra roça.298 

 

A funcionalidade desses espaços, ou seja, das casas de comércio que se localizavam no entorno da feira, variava 

conforme as necessidades de cada feirante e o grau de relação e intimidades que era firmada entre eles e os 

proprietários desses estabelecimentos. A amizade que o feirante Elizeu Mota selou com um comerciante na cidade 

nos anos 60 do século XX, o beneficiou da seguinte maneira: 

 

Maninho era um que tinha comercio, é onde eu arrumava minha bagage e pegava o animal no depósito e trazia 
pra li porque eu fazia feira pra três pessoas. Pra eu, meu pai que tava doente e o sogro. Tinha aquela bagage e 
arrumava ali na casa de Maninho, junto a Evaristo. Maninho tinha um comércio na 7 de Setembro. A feira que 
a gente trazia encostava aí, comprava alguma coisa com ele. Quando fosse no depósito, pegava o animal, pra 

                                                        
297 COSTA, Alex Andrade. História e Memória da administração pública de Santo Antônio de Jesus. Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio de Jesus-Bahia. 2012. Pg.49. 
298 Depoimento de João Nunes dos Santos, feirante. Avenida Juracy Magalhães nº 560, Santo Antônio de Jesus – Bahia, Nascido em 
24/06/1931. Pg.05-06. 
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juntar ali, pra dali sair, botá nos panacum, na cangaia299 como fosse. O depósito de animal era perto desse lugar 
que eu falo, depósito de Cézar e de Tonhe aleijado. Um burro mesmo meu que roubaram foi ali. Eu pagava, 
dava um agrado.300 

 

A narrativa desse feirante nos proporciona ver de perto um pouco da complexidade da história desses sujeitos que 

no emaranhado de suas experiências foram construindo seus espaços e seus vínculos com pessoas e lugares, o que 

possibilitou um sentido de pertença e de territorialidade. Revela uma relação de troca e favores, demonstra que 

muitos feirantes compravam produtos e mercadorias nos armazéns, e revela ainda, facetas da dinâmica familiar em 

que a solidariedade se manifestava de várias formas, uma delas se configurava em fazer a feira ou comprar alguma 

mercadoria na cidade para um parente ou amigo. Nesses espaços que faziam parte da vida cotidiana desses 

indivíduos, principalmente por serem importantes para o desenvolvimento e a realização de suas atividades 

comerciais, infortúnios não só poderiam acontecer como de fato ocorriam em suas vidas, roubos de seus animais e 

também de mercadorias não eram incomuns.  

O relato do feirante me permite conceber a memória como forma de conhecimento e experiência, é um caminho 

possível para que o sujeito percorra a temporalidade de sua vida, já que, de acordo com David Lowenthal, “Toda 

consciência do passado está fundada na memória. Através das lembranças recuperamos consciência dos 

acontecimentos anteriores, distinguimos ontem de hoje, e confirmamos que já vivemos um passado”.301 

O segundo aspecto que destaco em relação à percepção de uma cidade que mudava sua face em dias de feira livre 

está relacionado à presença de outros sujeitos ou atores sociais que viam a feira livre como um lugar atrativo, de 

possibilidades e, sobretudo, de sobrevivência, como os vadios, moleques, mendigos e prostitutas. 

De acordo com as narrativas de vários feirantes, a feira livre de fato atraía muitos mendigos. Brasilina Maria 

relembrou, em tom de susto, o grande número de tais pessoas na cidade e parece que à tarde era o horário preferido 

para aqueles que exerciam essa prática. Sobre os mendigos ela narrou que 

 

Tinha mais do que hoje, tinha muito mais, tanto quando você ia tinha um bando de mendigo caído pelo mei da 
rua, pedindo. Hoje não tá assim, não, muito não. Na feira, eles pedia. De tarde, misericorde! Fazia medo de 

                                                        
299 Panacum é um cesto grande que é acoplado ao animal – geralmente burros e cavalos – para transportar produtos e mercadorias. 
Cangalha é uma armação de madeira ou de ferro em que se sustenta e equilibra a carga das bestas e cavalos, metade para um lado delas, 
metade para o outro. 
300 Elizeu Lopez da Mota. Op. Cit. Pg.24. 
301 LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Revista Projeto História. São Paulo: Vol. 17. Nov. 1998. Pg.75. 
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tanta gente pedindo. Hoje não, hoje tá mais difice do povo pedi. Eles pedia o que comê, pedia dinheiro, comida, 
carne, o que o povo desse.302 

 

Porque entre os anos 1950-70 existia uma grande quantidade de mendigos e pedintes na cidade de Santo Antônio de 

Jesus, conforme mostrou as narrativas dos feirantes? Acredito que a resposta esteja no grande poder sedutor que a 

cidade exercia na região naquele período, mas principalmente, por causa do poder atrativo da feira livre. Esta era um 

lugar estratégico que poderia garantir também a sobrevivências de homens e mulheres, pelo menos por alguns 

momentos. Um outro grupo de sujeitos que essa feira livre atraia eram as prostitutas.     

A presença dessas mulheres na feira causava várias sensações nas diversas pessoas que frequentavam aquele 

ambiente. Brasilina Maria era uma das feirantes que se chocava com a postura daquelas mulheres. Ao relembrar 

aqueles momentos ela expressou: 

 

Ave Maria! Era formigueiro de formiga, misericorde! Da mei dia pra tarde fazia medo. Aqui em baixo tem uma 
Miranda que tinha um grupo de mulher que, quando subia pra feira, fazia vergonha. Na rua da linha tinha outro 
que chegava com a turma dela toda, misericorde! Da mei dia pra tarde, família não podia entrar mais não, era 
um absurdo. Na feira, elas atacava os home pra dá dinheiro, o que beber, o que comer, atacava os homes (...). 
Eles gostavam, eles gostavam do torrado*, toda vida gostou.303 

 

A narrativa dessa feirante nos sugere pensamos questões referentes à categoria de gênero e padrões sociais que 

foram construídos e reproduzidos sobre as mulheres ao longo de vários séculos. É provável que a feirante Brasilina 

Maria partilhou da construção social que vê a mulher sob a ótica binária: aquelas que são castas, mães de família e 

pra casar (Marias) e aquelas que são consideradas as transgressoras, desviantes dos padrões e normas (Evas). Mas, o 

que nos importa nesse momento é que a narrativa registrou a forte presença das prostitutas colorindo e imprimindo 

marcas indeléveis na feira livre em dias de feiras.  

Em meio a um cotidiano fortemente matizado pelo trabalho extenuante, conforme os feirantes evidenciaram em suas 

narrativas, esses trabalhadores na cidade de Santo Antônio de Jesus quebravam a tradicional rotina de compra e 

venda de mercadorias na feira, participando, apreciando e também sorrindo diante de situações e alguns espetáculos 

que naquele ambiente eram encenados. No espaço da feira livre brincadeiras e diversões se associavam ao mundo do 

trabalho. Sendo assim, uma terceira dimensão que modificava a face da cidade em dias de feira livre se manifestava 

nas diversas formas de lazer e diversão que ocorriam nesse ambiente.  

                                                        
302 Depoimento de Brasilina Maria de Jesus Pires. Ex-feirante. Aposentada. RuaViriato Lôbo nº 523, centro. Nasceu em 13/05/1929. Pg.07. 
303 Idem. Pgs.07-08. 
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A arte de amansar “burro brabo” configurava-se em algo prazeroso e bonito de se ver e atraía feirantes, 

frequentadores da feira, crianças e outros grupos sociais para assistirem àquele espetáculo. Segundo uma moradora 

que residia próximo a este local, nos dias de feira ela e seus irmãos acordavam às cinco horas da manhã para 

assistirem da porta e da janela de sua casa aquele show, enquanto sua mãe, com medo dos animais brabos, ficava no 

fundo da casa gritando para que eles entrassem. Para essa narradora, o espetáculo alcançava o clímax quando um 

animal, boi ou cavalo, “escapulia” e saía correndo pelo meio da feira. Era uma verdadeira festa.304 

Ela conta ainda que, nos anos 50 a 70 do século passado, era comum vaqueiros, oriundos de várias regiões, 

passarem por ruas da cidade conduzindo suas manadas. E, às vezes, algum gado desgarrava do rebanho e ia parar na 

feira causando pânico, temor, alegria e diversão. Entravam em cena os amansadores de burro brabo, homens que se 

constituíram, na feira livre, em personagens de grande consideração e respeito por causa do espetáculo que eles 

proporcionavam. Eram homens que faziam com que “o burro brabo saísse daqui igual uma criança”. Em tom de 

riso, o ex-feirante e atual fiscal da feira, Clementino Ferreira, lembrou que “quando escapulia, o jegue valente 

fechava a feira”.305 Esses animais chamavam atenção também quando “jegues e burros cruzavam no meio da feira 

porque era uma gozação, era uma baderna”, lembrou também Clementino. 

Concluo esse artigo enfatizando a importância das fontes orais como algo crucial para pesquisadores que estudam 

grupos de trabalhadores que se inserem na categoria da informalidade e o quanto a perspectiva da história social nos 

ajuda adentrar no universo das experiências de homens e mulheres e, a partir do mundo da cultura e do trabalho de 

um grupo de sujeitos específicos, no nosso caso, os feirantes, lermos e compreendermos as outras faces que as 

cidades possuem. Fazendo isso estaremos contribuindo para o processo da produção de um conhecimento mais 

amplo dos lugares, sem negligenciar parte de sua identidade, historia e memória, elementos constitutivos do DNA 

de cada cidade.  
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Resumo 

O presente artigo busca trazer à tona algumas falas reflexivas de dois egressos do curso de graduação em 
licenciatura em História, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, campus XIII de Itaberaba, e já 
atuantes como docentes de História escolar em instituições particulares de ensino. Neste trabalho serão 
mostradas algumas experiências significativas daqueles docentes no âmbito da História acadêmica e da 
História escolar, nos dois tipos de instituições, público e privados de ensino respectivamente. Usar-se-á como 
metodologia, o Estudo de Caso, focando apenas nas entrevistas com os professores. Desse modo, o objetivo 
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final desse estudo, é o estabelecimento de um possível diálogo entre o ensino Público Estadual e o ensino 
privado nas escolas. 
 
Palavras Chave: Ensino Público;História; escolas particulares; narrativas. 

 

 
Abstract 

This work search to show some voices and self- reflextions about the public degree course of teaching in 
History, and as  students, as already   teachers of private schools, in the matter of History. Then,  from this 
work, we intend to show some signficants experiences in the learn and the teach, of those teachers. We used  
as a methodology, a Case Study, although we didn't focus on the History classroom observations of those 
teachers. Our aim is to make an invitation to the dialogue between  the Public University and Private schools. 
 
Key Words: Public Teach; History; private School; narratives. 

 
 

Memórias e Falas de Docentes Egressos do Curso de Graduação da UNEB:UM CONVITE AO DIÁLOGO 

ENTRE O ENSINO PÚBLICO E O PRIVADO. 

 

O presente artigo busca trazer à tona algumas reflexões sobre o ensino de graduação em História na Universidade 

Estadual da Bahia, UNEB, campus XIII, de Itaberaba, Bahia, a partir do compartilhamento dememórias e reflexões 

de dois docentes que atuam na rede de ensino particular do referido Município, aotempo que busca produzir uma 

tentativa de convite ao diálogo entre o Ensino Público superior estadual e o Ensino da rede privada, entendendo 

como sendo uma tentativa de diálogo necessário e urgente entre o público e o privado. 

A primeira docente de História entrevistada e egressa da UNEB, campus XIII foi a Sra. Mônica Bandão Arapiraca, 

a qual já atua com professora há 7 anos, na rede particular de Ensino, e foi estudante das primeiras turmas de  

graduação em Licenciatura em História do Campus XIII, de Itaberaba, entre os períodos de 2006 à 2010. Já o 

docente Izac Santos Evangelista, ingressou no Curso de História, através de vestibular, no ano 2006.2 e concluiu a 

graduação no campus supracitado, no ano 2012. 

A metodologia na coleta de reflexões sobre experiências significativas na área de ensino de História, como 

estudantes na graduação e docentes da rede particular de ensino de Itaberaba, Bahia, respectivamente, nos Colégios 

Intelectus e Colégio Modelo, foi a de Estudo de Caso, o qual para efeito da composição deste artigo, só nos 
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detivemos nas entrevistas e nos seus comentários críticos, e não também nas observações da prática docentes dos 

respectivos professores. 

O problema levantado por nós, a priori, foi o dimensionamento do impacto ou contribuição do ensino de Graduação 

em Licenciatura em História da UNEB, campus XIII de Itaberaba, Bahia, na vida profissional docente de egressos 

que atuam na rede particular de Ensino no munícipio supracitado. Não obstante, não foi pesquisado o impacto da 

academia unebiana, na formação de estudantes do ensino médio e fundamental, pois já seria uma nova pesquisa. 

Tão pouco buscou-se identificar esse impacto na rede pública estadual e /ou municipal. 

1.Com licença, as vozes dos professores 

Foi perguntado à professora de História Monica o que a levou à História Escolar. 

Resposta: 

“[...] foi a identificação pela disciplina no período do ensino médio, eu terminei o ensino médio, sem saber o que eu queria fazer da minha 
vida futura, nunca tinha me identificado com nenhuma profissão e gostava muito da disciplina de historia, [...]vi  que já tinha UNEB aqui, e 
eu achei interessante, na hora que eu fui me escrever para o vestibular, achei interessante no nome Licenciatura em Historia, não sabia qual 
era a proposta do curso, na verdade na minha cabeça eu ia estudar alguma coisa para fazer historia, ficar estudando historia! Eu não sabia 
nem o que era licenciatura, e ai mas assim, a escolha pelo curso foi a identificação que eu já tinha enquanto estudante pela disciplina, então 
como eu terminei o ensino, sem nada que me chamasse atenção, fui dá continuidades nos estudos para estudar uma coisa que eu gostava.” 
[Sic] 

As suas respostas como se depreende das suas narrativas, atestam um desconhecimento prévio enquanto estudante 

do ensino Médio, acerca do Curso de História na UNEB, por falta de informação oficial adequada nas escolas 

públicas e privadas do município e região onde a mesma estudava no Ensino Médio, pela própria UNEB, misturada 

com certo exotismo romântico em relação à matéria escolar, bem como em relação ao curso que leva o mesmo 

nome. Curso de Licenciatura, que sequer como egressa do Ensino Médio, entendia o real significado da 

nomenclatura do curso. 

Ao responder sobre o que achava de interessante ou atraente nesta profissão de docente historiadora, a mesma 
respondeu: 
“[...] o maior objetivo do professor, é ele ser transformador! Hoje o que motiva a você continuar na profissão é você pensar que pode 
transformar a vida de pessoas. Por que para min o caminho de transformação da vida das pessoas de uma sociedade é através da educação 
não tem outra receita, não tem outro caminho e a historia mostra isso! [...] todas as nações que hoje são consideradas desenvolvidas, elas 
levaram a sério a educação, então para min a grande contribuição minha enquanto profissional, é pensar que, eu posso tá modificando e 
contribuindo para futuro da nação que eu desejo! Da nação que eu tenho como ideal, o interessante é. O interessante é me sentir útil no 
sentido de contribuir mesmo como esta missão de pensar um país melhor um mundo melhor! E mudar a vida das pessoas com as quais a 
gente tem contato na sala de aula.” [Sic] 

De acordo com a professora Mônica, seria o caráter transformador do ser humano e da sociedade em que nela está 

inserido, efetuado pelas aulas de História. Enfim, a referida docente argumenta que a atratividade da disciplina e 

área de ensino para ela, está na sua utilidade social, como também nos confirma o historiador/ educador 
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JornRusen308, na sua obra Razão histórica Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Um fato destoante 

na fala dessa docente é por ser carregada de autoestima, coisa não verificada em falas de docentes em outros tipos 

de instituições de ensino, especialmente as pertencentes à rede pública. Dá a entender que a docente sente uma 

espécie de orgulho sendo professora de História. 

Quando inquerida se a Universidade, especialmente a UNEB, campus XIII,prepara o estudante para a docência, a 
mesma respondeu: 
 
“[...]eu concordo plenamente com esta afirmação. Não sei como que o curso tá organizado hoje, mas peguei muitos problemas, na 
organização do curso e para min, o curso da UNEB aqui, [...], mas o que eu vi aqui que era um curso de licenciatura, que preparava você 
muito para bacharelado e não preparava para a licenciatura, a gente tem uma carga horaria muito grande de disciplinas pedagógicas, a gente 
teve laboratório de historia em todos os semestres. Laboratório de historia deveria servir pra isso, mas o problema é que a gente nunca saia 
da teoria. Então assim os meus laboratórios sempre foi pra discutir, o que os teóricos estavam pensando sobre aquele assunto, é historia 
vista de baixo, como trabalhar historia local, mas a gente não saia da teoria e há uma distancia muito grande entre você ler, imaginar oque 
teóricos pensam sobre o assunto e você aplicar aquilo, problema que eu tive também com meus estágios, na verdade todos os estágios da 
minha turma foram muito problemáticos, e eu praticamente não fiz estagio, então no meu caso, sair completamente despreparada pra 
assumir uma sala de aula, até porque o currículo, que é montado na universidade à forma como a gente aborda os assuntos, é diferente 
como a gente trabalha na educação básica, a gente vê as coisas de uma profundidade na universidade, vê determinados assuntos de pontos 
de vista que não, talvez não seria nem interessante a gente trabalhar desta forma como o aluno em sala de aula, então eu vim aprender, eu 
vim me sentir preparada professora, depois de alguns anos de trabalho, a universidade, no meu  caso não cumpriu esse papel de formar, não 
cumpriu por vários motivos, pela infraestrutura do curso na época, e pela forma como as disciplinas foram levadas, e pela própria dinâmica 
de como o currículo da universidade é montado como currículo da educação básica ainda é montado, e tem este distanciamento e quando o 
formando sai, que ele vai para a escola ele sente este choque e ele tem a sensação de que ele não sabe nada! A ideia é um choque inicial, 
você passa quatro anos, estudando tendo discursões diárias, discursões densas e quando você vai para sala de aula, você olha e fala assim 
eu tenho de estudar o tempo todo, porque eu tenho reelaborar tudo que eu vi, eu tenho de simplificar tudo que eu vi, ate pela própria 
dinâmica mesmo de sala de aula”[Sic] 

Ou seja, a resposta foi negativa, pois segundo a docente, enquanto graduanda sentia a sensação que estava cursando 

um bacharelado em História, e não um curso de licenciatura, pelo excessivo foco teórico nas disciplinas 

pedagógicas do curso, como laboratórios de ensino, e ao pouco estímulo à prática docente aos discentes. Isso porque 

na visão da professora quando estudante de graduação naquele período, o foco do Curso estava concentrado na 

pesquisa, de forma dissociada do ensino, como nos reportaKarnal309, no artigo,"A sala de aula de História como 

Lugar de Pesquisa", ou Silva310 na sua obra "História: o prazer do ensino e pesquisa". Não obstante, admite que 

havia uma carga horária grande de disciplinas pedagógicas, tanto gerais como especificas de laboratórios de ensino 

de História. 

Quando interrogada se a experiência discente na graduação teve certa aplicabilidade na sua vida profissional 

docente na rede particular, a citada professora, para sintetizar a sua fala, afirmou que, em outras palavras, entrou na 
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310SILVA, Marcos A. da.(1996) História - O Prazer em Ensino e Pesquisa. 



 

326  

UNEB alienada e obtusa em termos sociais e humanos, e saiu com um pensamento crítico e reforçou a convicção de 

que foi "tocada" pelas disciplinas humanas e históricas na academia. 

Ao ser inquirida sobre o impacto dos estudos sobre história nos estudantes das escolas particulares em Itaberaba, a 

mesma respondeu: 

“Acredito, é isso é oque motiva a gente e principalmente, e ai puxando sardinha para nosso lado pincipalmente as disciplinas de humanas! 
A disciplina de História ela tem uma importância enorme neste quesito, a ideia de da consciência de incentivar o pensamento critico, 
incentivar o desenvolvimento de uma consciência cidadã, de uma consciência coletiva, que é o caminho que a gente tem para mudar. Se a 
gente,não entende, se meu aluno ele não entender qual é o papel dele na sociedade, se ele não entender porque que as coisas funcionam do 
jeito que funciona hoje, a gente vai continuar perpetuando este modelo de sociedade que a gente tem, e que não é o modelo ideal.” [Sic] 

Nas suas palavras, aos poucos está se colhendo os resultados positivos nos discentes, segundo a mesma, o que 

importa é mudar o ser humano. 

Interrogada quanto a sua concepção de História, apreendida na academia unebiana do campus XIII, e aplicada à 

docência na escola particular Intelectus, a docente respondeu: 

“No curso a gente discutia muito a ideia de você se distanciar da chamada Historia tradicional, desta historia linear, dessa história 
convencional e dá voz e vez a sujeitos que nunca fizeram parte do que a gente chama da História tradicional, e dentro do meu trabalho, eu 
tento, eu tento trazer estes atores, eu tento tornar o ensino de historia algo mais, mais critico a ideia de problematizar o ensino, não 
simplesmente contar, meu aluno ele não precisa apenas saber o que aconteceu no passado, ele precisa entender o que acontece pra ele 
conseguir fazer as relações necessárias para entender a realidade que ele vive, porque sempre tem esses links, então a proposta é dá esta 
criticidade ao ensino, que era umas dá propostas no período de formação e principalmente dá voz e vez a quem tradicionalmente 
historicamente foi esquecido, dá voz e vez tanto a sujeitos como temas que não eram interessantes ser abordados pela, historia tradicional.” 
[Sic] 

Em face do seu testemunho, verifica-se parcialmente, a omissão ou o silêncio (ou esquecimento involuntário) sobre 

o conceito genérico de História, a ser observado na sua prática docente em sala de aula. Entretanto, a docente 

representa a apreensão da crítica às meta-narrativas e ao estruturalismo historiográfico, apreendida na faculdade, nas 

quais se criticava a postura historiográfica em que tratava os sujeitos históricos como afônicos, enquanto na 

academia já se ensina a defesa da escuta das vozes dos sujeitos históricos (e de suas polifonias interpretativas, 

enunciativas, receptivas e multiculturais). O estudo e o trabalho com o cotidiano em sala de aula, no dizer da 

docente Mônica foi um exemplo dessa transmutação do saber acadêmicounebiano do campus XIII, para a sala de 

aula. 

Quando inquirida sobre o conhecimento dos antigos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN de História, na 

academia XIII da UNEB, a professora respondeu: 

“A gente tinha dentro das disciplinas pedagógicas, houve sim um momento de leitura, mas assim sem esse, sem essa convivência com a 
sala de aula é ler os PCN no período da graduação foi uma leitura a mais, ela não teve tanto significado, mas eu tive contato sim, desde o 
período da graduação.” [Sic] 
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Enfim, a professora nos disse que a academia não foi indiferente aos Parâmetros Curriculares, e que houve sim a 

leitura dos PCN, mas não foi significativa para ela como discente de graduação, só a sendo na docência efetiva nas 

Escolas. 

Perguntada se os PCN de História são hoje ainda utilizados na sua rotina de ensino, a mesma respondeu: 

“Hoje os PCN, eles foram reformulados no sentido que, na verdade, a gente fala muito da BNCC hoje, e para aqueles que tem muita 
propriedade dos PCN, que não é o meu caso, é o pessoal fala que a BNCC nada mais é do que um detalhamento uma evolução destes PCN 
então, hoje o meu plano de ensino, ele é todo pautado encima da BNCC, até porque é uma cobrança, não só da escola mas, é uma cobrança 
da rede como um todo e sendo meu plano de ensino pautado na BNCC consequentemente os PCN acabam aparecendo as propostas  do 
PCN  de Historia acaba aparecendo dentro da BNCC consequentemente dentro do meu plano de ensino.” [Sic] 

Na sua resposta categórica e pertinente, alega a professora entrevistada que os atuais BCCN, Bases Curriculares 

Comuns,não são mais que uma ampliação (diria também, uma adequação e adaptação) dos PCN á nova realidade 

Mundial e Nacional, bipolarizada, além da emergência das novas tecnologias da informação e comunicação 

midiáticas, como internet, tablets e celulares. 

Quanto ao segundo docente, Izac, da mesma rede particular de Ensino e egresso do curso de graduação em História 

da UNEB, campus XIII, foi perguntado por que escolheu a carreira docente na área de História. Assim respondeu: 

“[...] eu participei de um projeto aqui da DIREC, na época era a DIREC que fazia, que era um projeto de alfabetização, de adultos de 
pessoas que não tinham, naquela época eu nem sabia se eu se queria ser professor e não, é ser professor! Ai quando eu participei desta 
turma que eles abriram na escola que acho que nem chama mais assim é  Escola Paroquial, ai eu auxiliei, a ideia era você colocar jovens 
adolescentes “Bem oque me levou a ser docente de História, na verdade assim, quando eu tinha, estava mudando do ensino fundamental 
para ensino médio eu estava no João XXIII, depois fui estudar no Colégio Estadual, quando eu fui chamado, pra auxiliar professores 
mesmo, neste processo de alfabetização de jovens e adolescentes em idade avançada e que ainda não eram alfabetizados. Eu participei por 
3 meses ai eu decidir ser professor, ai eu optei por fazer o Curso Normal, que era o curso que formava para ser professor, quando eu 
concluir o Curso Normal, foi quando tinha acabado de implantar o curso de Historia, aqui na UNEB, e ai me chamou muita atenção o 
curso, era uma disciplina que tinha afinidade, era uma área que eu gostava bastante, eu sabia que eu queria ser professor, por gostar de 
história eu então descobrir que eu poderia seguir nesta área, ser professor de História, foi ai quando eu decidir prestei o vestibular na 
UNEB, fui aprovado e me tornei professor de História.” [Sic] 

Avaliando a sua fala, o mesmo teria afirmado que teria sido por causa de um projeto da Direc, na Escola Paroquial, 

devido a sua passagem pela Escola Normal. Mas, sobretudo em decorrência da empatia com a História no Ensino 

Médio (Normal).Ao ser interrogado quanto ao interesse ou atração pela profissão docente na área de Humanas,o 

mesmo respondeu: 

 “[...]o próprio interesse este processo de humanização. É uma área que envolve muito essa parte da humanidade, foi que me chamou 
atenção, poder, me sentir de alguma forma contribuindo, para pessoas na época eu era muito novo eu tinha 14, 15 anos e ver pessoas de 18 
que ainda não sabiam ler e eu poder tá ajudando elas, isso me fez ver o oficio do educador como um oficio que ele tem um papel social, 
hoje eu tenho mais certeza ainda, tendo atuado como professor já tem quase 10 anos, e hoje eu vejo que o papel social, é oque me causa 
mais interesse mesmo na profissão, foi o que me levou a me interessar por ela é oque me mantem interessado também porque esta 
possibilidade de você ver, ainda que em longo prazo, que educação não e uma área que você ver o resultado imediato do seu trabalho, 
demora, eu encontro alunos, nas redes sócias tem me agradado muito ver o posicionamento deles as coisas que eles escrevem, eu vejo que 
eu fui um tijolo ali naquela construção, enquanto professor pude ajudar a eles se tornaram e que faz parte desta sociedade, então meu 
principal interesse mesmo é esse. E Historia, sobretudo a área de historia é a área que a gente trabalha com a formação mesmo do cidadão 
as pessoas têm a perspectiva da historia, nós nos tornamos seres, que não entendemos a nossa conexão enquanto sociedade. Que historia, 
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estudar história, ensinar história é exatamente chamar as pessoas a atenção de tudo que nós vivemos hoje, é uma construção do que a gente 
viveu no passado e que o futuro também assim será, então por isso mesmo que eu gosto da história e gosto da educação por ser 
professor.”[Sic] 

Na sua resposta admite que provavelmente, foi pela identificaçãocom o processo de humanização que esta área 

provoca no estudante. Ao mesmo tempo, percebeu se nasua fala, uma sensação similar de alto estima docente, 

compartilhada pela docente entrevistada anterior, geralmente não comuns na rede pública de ensino, ao se comparar 

a "um tijolo na construção do edifício social", seja do saber, do ter, ou do ser. 

Questionado acerca do papel da UNEB e do curso de História na preparação da docência, o professor Izac afirmou 

que o que caracteriza um professor ou educador (de positivo ou negativo) é a qualidade de sua pedagogia, ou a 

qualidade de sua didática, dependendo e não (apenas e somente) do seu domínio de conteúdo, ou seja, é justamente 

o seu saber fazer, e não somente e exclusivamente o seu saber. Aparentemente, a sua fala denota certa defesa 

acanhada do neo-tecnicismo pedagógico, mas também deixa clara a visão distorcida de alguns órgãos gestores do 

ensino na UNEB, os quais davam ênfase ao papelda transmissão de conteúdos em detrimento á pesquisa efetuada 

pelo aluno junto ao professor, como nosreferendam os autores Paulo Knauss, A sala de aula de História como lugar 

da pesquisa, e Marcos A. Siva, em História: O prazer em Ensino e Pesquisa. E nessa distorção da imagem da 

Universidade, cujo verdadeiro papel é transmitir e produzir experiências de saberes, o autor da fala deixa 

transparecer que a Universidade se descuidou na sua época, no não ensino real da transmissão de saberes (ditos 

acadêmicos) aos seus alunos. 

Quando indagado se a educação pode modificar uma sociedade, o autor respondeu: 

“Sim. Na verdade é ele que estimula a gente a continuar trabalhando, a gente tá num cenário ai, principalmente para ser professor de 
humanas, de História não é um cenário muito estimulante, muito animador! A gente tá vivendo uma crise no país, que afeta, sobretudo 
educação, agente tá vivendo uma crise politica, uma crise social e tudo isso tem um reflexo muito grande na sala de aula, é de onde você 
tira forças geralmente é nesta crença que a gente alimenta no papel do educador enquanto sujeito de transformação. Compreender o seu 
papel dentro da sociedade. Eu hoje tenho uma visão muito menos romântica, mas, ao mesmo tempo ainda utópica, do que é o papel do 
professor. Porque eu digo isso, por que muita coisa muita transformação que eu acho que meu trabalho contribuirá para que aconteça, eu 
posso não assistir, mas eu sei que as sementes estão sendo plantadas, que elas estão ai, e que algum momento elas vão frutificar, a gente 
olhar para nosso passado, a gente teve quase pelo menos 4 séculos de escravidão 388 anos talvez, para as pessoas que viveram ali, a 
escravidão a perspectiva era que ela nunca iria acabar mas, um dia ela acabou, então a mesma coisa, eu acho que esse é o oficio do 
educador, a gente lida cotidianamente com a rotina massacrante, mas ao mesmo tempo a gente consegue, isso ai é uma coisa que a história 
dá pra gente, e ter aquela visão sobre perspectiva, de que eu sou parte de um momento e esse momento vai construir o próximo, e ainda que 
eu não consiga ver o próximo, ele tá sendo gerado neste momento que eu vivo agora, então eu vejo o papel do educador como um papel 
fundamental na sociedade e que tem um caráter transformador mesmo.” [Sic] 
O referido docente reconhece no caso da área de humanas que, hoje em dia, o cenário é meio sombrio e pouco 

animador ou estimulador para com os docentes de História, por conta de uma suposta crise vivenciada no país, de 

ordem financeira e econômica. Mas ao final, admite o papel transformador do professor e da educação inclusive da 

área de humanas. 
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Ao ser inquirido se o ensino de História da UNEB, forma ou aprimora o cidadão, o professor Izac responde: 
 

 “[...] o que nos caracteriza enquanto seres humanos é a nossa historicidade, você pegar uma formiga que viveu a 3.000 anos e colocar com 
uma formiga de hoje, elas tem o mesmo comportamento, um gato de 2.000 anos é semelhante, se eu fizer isso mesmos com um ser humano 
que viveu no mesmo lugar. Eles são completamente diferentes por quê? Porque nós somos seres históricos, então o papel do ensino de 
historia exatamente levar o ser humano a compreender, oque a gente chama em historia de,  que em outras áreas a gente chama de 
consciência crítica, em historia a gente chama de consciência histórica, que é exatamente, não existe esta criticidade humana, ela não vai 
ser bem desenvolvida se ele não perceber essa consciência histórica, seria esta ideia, de que ele é um ser histórico inserido no tempo no 
espaço e que as suas ações são influenciadas pela época que ele vive, e ao mesmo tempo ela influencia neste presente do qual ele é parte. E 
isso constrói o mundo como a gente conhece, nossa dialética entre o ser humano que age, e as circunstâncias que agem sobre este ser 
humano, o ensino, todo desafio do professor é trabalhar desde lá, a gente começa geralmente com historia antiga até historia 
contemporânea para desenvolver no aluno essa consciência histórica, essa percepção das diversas temporalidades, ele entender que as 
temporalidades são múltiplas, ele entender que as culturas são dinâmicas e são múltiplas, que a diversidade, ela é ampla, e que esta 
diversidade tá ligada a exatamente nós sermos seres históricos, nós nos transformarmos de acordo o tempo, então no momento se a gente 
consegue fazer isso, e é um desafio grande, nem sempre a gente consegue desempenhar, mas quando a gente consegue fazer isso, eu tenho 
certeza que a gente consegue formar pessoas melhores e consequentemente uma sociedade melhor, inclusive este é o grande desafio que 
nós temos neste momento ai, que há uma negação da ciência, há uma negação da História, grande desafio é tentar desenvolver esta 
consciência histórica, que vai permitir a ele ter esta visão critica da realidade, desenvolver esta criticidade que é tão necessária né, à vida e 
ao convívio social.” [Sic] 

Num tom afirmativo à trivialidade aparente da pergunta enunciativa, o referido autor da fala argumenta que devido 

ao apelo da história escolar em pretender estimular a consciência crítica no alunato, que para o mesmo ela não é 

senão a consciência histórica, como nos reporta Rusen311 na obra E o Ensino de História, e reforçada pelo professor 

Izac, em que a Consciência histórica nada maisé que" a consciência humana,  inserida no tempo e no espaço", e 

ainda nas palavra do docente,  "é a consciência de que as ações  individuais/coletivas são influenciadas pela época 

em que o individuo/ grupo vive, e que influência igualmente o presente do qual o indivíduo/grupo faz parte". Ainda 

o autor da fala, indiretamente, argumenta que a aquisição da consciência histórica, se dá de fato, na escola, quando 

se ensina o processo histórico a partir da História Antiga até chegar á época Contemporânea, entendendo como um 

percurso humano sequencial, mas não linear, e diacrônico ou cronológico, (mas no nosso entender nem 

sempreprogressivo e linear, mas sim espiralado ou elíptico, a depender do olhar). Dessa forma, o docente supra 

entrevistado questiona, a atual gradecurricular do curso de História, pelo seu sentido acredito que rizomático. 

Subentende-se que, nesse sentido temporal da grade curricular unebiana do curso de história, no tocante ao seu 

caráter (rizomático, grifo nosso), que o despertar da consciência crítica ouhistórica no estudante de graduação, para 

o referido docente, não é uma dádiva unebiana, mas do Ensino Fundamental e Médio, pelo seu estudo 

aparentemente sequencial e cronológico dos fatos, e no tocante á visão do processo histórico como um todo. 

Observamos o excesso da expressão a gente, na narrativa do professor Izac, o que denota a consciência coletiva do 

educador. 

                                                        
311Rüsen,Jörn E o Ensino de História(2010) Pg 23   
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Interrogado se existe alguma influência do conhecimento (relativo) da História sobre o comportamento político-

social do discente na rede particular de ensino, no município de Itaberaba, o referido mestre responde: 

“[...]que hoje eu sou professor foi a primeira escola particular que dei aula, na época me chamou atenção uma coisa, inclusive, a escola aqui 
ela tem um diferencial, ela é uma escola particular que é produto de uma associação de pessoas ligadas a educação, [..] então isso contribui, 
pra nossa escola ter um perfil muito interessante que ao mesmo tempo ela tem esta visão, porque querendo ou não ela é uma instituição 
particular e ela entende que quanto empresa ela tem que atender uma demanda, que é uma demanda que existe em nosso país, por conta da 
deficiência, das deficiências graves que a gente tem em nosso ensino público, que infelizmente não conseguem preparar, não conseguem 
responder às demandas que a sociedade mesmo coloca pra ela, a própria sociedade coloca para a educação de formar pessoas que possam 
enfrentar as diversas avaliações: Enem, vestibular e as necessidades do mundo do trabalho, que vai se colocando como exigência, então por 
um lado ela tem este aspecto por outro ela não pode perder o caráter humanizante da educação, o caráter humanizador, o caráter que foi 
desenvolvido desde  o renascimento, da filosofia humanista aprofundada pelo iluminismo, e que enfim, a gente passou por várias 
transformações críticas e que hoje a gente tá tentando construir ou entender qual a direção que a gente deve dar para a educação, então 
trabalhando na escola particular aqui na nossa cidade e atuando, eu acredito que estamos desempenhado um papel e contribuído bastante 
para formar sujeitos que possam cumprir um papel social relevante mesmo, em todos os âmbitos aqui na nossa comunidade, tantos aqueles 
que permanecem aqui, quanto aqueles que vão pra outras, eu acho que a gente consegue minimamente, dentro das limitações e da 
dificuldade que a gente tem, porque também a gente tá enfrentando desafio, veja que se a gente olha o cenário ai, a gente vê um contexto de 
negação da historia, de negação da ciência, de, da gente retomar alguns antigos fantasmas, a gente a creditava que inclusive tinha sido 
expurgados na nossa história, determinadas discursos preconceituosos ou que estimulam determinados, atos de violência que a gente 
outrora achava que já tinha pelo menos colocado eles no limbo da História[...] ” [Sic] 

Foi perguntada ao docente qual a concepção de História aprendida na academia e a sua aplicabilidade real no 

trabalho docente: 

“[...] o curso que eu fiz da UNEB, apresenta que na minha época que não faz tanto tempo assim, apresentava aquilo de mais atual, trazendo 
as discursões, as concepções de História, e a principal coisa que eu aprendi no curso de História, da concepção de História que a História é 
o conhecimento que ela mostra a desnaturalização das coisas, então, por exemplo, os alunos, as crianças, suas próprias famílias chegam 
aqui respondendo as coisas, como se fossem causadas naturalmente, a fome a coisa natural, e todo um trabalho que você desenvolvi em 
Historia e pra mostra que não, tudo isso ai é produto de um processo histórico, de uma vivência histórica, de um passado que nós tivemos, 
de escolhas que foram feitas lá neste passado, é de ações que foram tomadas, neste sentido eu vejo exatamente esta concepção de História, 
que a  gente trabalha, essa ideia da História com este conhecimento que permite a gente mostrar que aquilo que a gente toma como natural 
não é natural, mas produto de uma construção que os homens fizeram, que as mulheres fizeram, que os sujeitos históricos fizeram, no 
âmbito de suas relações ao longo do tempo e do espaço, eu vejo sim a gente hoje, pelo menos, aqui na escola e nas escolas que eu tenho 
trabalhado, a gente conseguir faze é, realizar esse anseio, que é você aprender sobre Historia você trazer, o que à de melhor na produção 
historiográfica, tanto a historiografia brasileira quanto as diversas escolas internacionais e poder trazer isso pra sala de aula também, pra 
que os alunos possam ter acesso dentro de uma outra linguagem, a linguagem é um tanto quanto diferente a linguagem acadêmica ela ainda 
é muito rígida ela se prende muito e ela não fusiona bem na sala de aula, porque o publico é diferente demanda um outro tipo de linguagem, 
mas a, inclusive através das competências, que eu pude adquirir no curso de História, nas disciplinas de didática, também nas disciplinas de 
teoria, é possível fazer esta transposição, transpor conceitos as vezes complexos da Escola dos Annales, da historiografia inglesa , Michel 
Foucault , de Karl Marx, de Thompson, você trazer conceitos que as vezes são complexos, mas conseguir traduzi-los numa linguagem mais 
acessível aos estudantes.” [Sic] 

O referido docente chamou a atenção pelo conceito de História (no sentido de história escolar e de história 

acadêmica, vista como saber específico das humanidades) como um saber educativo e desnaturalizador das 

obviedades e das mazelas cotidianas da sociedade e mundo, (não obstante as diferenças entre a história acadêmica e 

a história escolar). Acredita o respeitado mestre que o ensino de história, (e não da História), pode estimular o senso 

critico e humano (acredito no sentido do autoconhecimento, identidades, solidariedade e empatia humana) nos 

adolescentes e jovens da rede privada de ensino, mesmo naqueles que predestinam ocupar os espaços de gestores de 
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empresas públicas ou privadas, ou postos hierarquicamente superiores aqueles fadados á maioria dos estudantes das 

classes menos favorecidas. 

Sobre o questionamento, se teve algum conhecimento a respeito dos antigos PCN ou Parâmetros Curriculares 

Nacionais de História na Graduação, o professor Izac respondeu que sim, embora, este já tinha sido adquirido no 

ensino Médio, no curso Normal, mas foi na UNEB, que esse conhecimento foi contextualizado. 

Encerra-se assim a entrevista com o professor Izac, com uma última questão: se os antigos PCN de história, ainda 

fazem parte da rotina docente do professor. Assim respondeu o docente: 

“[...]. Então como os PCN são documentos que eles presam, eles reivindicam uma visão de mundo que está presente na época que  eles 
foram formulados, eu acho que eles já não respondem tão bem a questões que estão sendo suscitadas por esta nova geração, por esse 
público novo com o qual eu estou lhe dando, então enquanto professor eu tenho os PCN como parâmetros. Se a gente pegar a própria 
proposta de reformulação do currículo do ensino de Historia do ensino como um todo, o currículo do ensino médio, a nova BNCC que foi 
recentemente colocada ai, a do ensino médio que gerou este debate, tudo isso mostra como nós estamos em busca, no momento nós 
estamos em busca de um modelo, nós não temos mais oque nós tínhamos a alguns anos, a revolução francesa, o iluminismo [como 
modelos], a gente ainda trabalha sobre a herança dele, aquela coisa que é um professor um grupo de alunos e ele vai verbalizar, vai 
desenvolver métodos, claro que a gente atualizou muito inovou muito mas, a gente está estruturalmente muito preso a este modelo,  ele tá 
em crise porque ele já não responde mais, [...], então no caso oque eu uso dos PCN, dos parâmetros, e de outros manuais da educação, é 
toma-los como  documentos históricos, eles me dão um legado ali, eles tem contribuições importantes, mas eu lhe digo que eu não uso mais 
com tenta frequência, porque eu acho que muitas coisas ali inclusive, já tá ultrapassado, claro que a gente tem um problema serio em 
educação, [...] muita coisa que eles tão pedido lá, a gente ainda não conseguiu realizar também. Agora eu trabalho numa escola particular, e 
isso também tem um diferencial, eu trabalhei também na escola pública e eu vejo que na escola particular a gente conseguiu realizar muitas 
das coisas que as escolas públicas ainda não conseguiram, ainda estão lutando, até porque questão do público também, nas escolas 
particulares nós temos um acompanhamento maior da família , os alunos realizam as atividades, nos temos turmas [...] menores, nós temos 
um público que lê, não enfrenta os dilemas [da]escola pública, por exemplo, muitas vezes o aluno vai para a escola pra comer, ele tá com 
fome, ele não vai ter paciência pra ficar discutindo ali comigo sobre  revolução francesa, mesmo que eu faça da forma mais inovadora, da 
forma mais dinâmica possível, as necessidade fundamentais dele enquanto ser biológico, enquanto ser social fazem com que isso 
comprometa um pouco o desenvolvimento dele, se a gente olhar no cenário da nossa educação como um todo isso é muito forte tem se 
agravado bastante nos últimos anos com os problemas econômicos também, que a gente tá vivendo, eu estou muito mais ligado hoje em 
pesquisar coisas novas, eu estou , de fato muito de pesquisa mesmo, de pesquisar assim em outras áreas inclusive, elementos pra poder 
inovar e melhorar a minha didática, do que me prender a estes manuais ou tê-los como paramento fundamental da minha pratica.” [Sic] 

Sem repetir as considerações da docente entrevistada anterior sobre o assunto, a resposta do professor Izac, foi que 

os PCN antigos escondem uma herança iluminista, humanista e científica, dos franceses, mas que representaram as 

ideias historiográficas da Nova História Francesa, para um Mundo Globalizado. Enquanto hoje, entendemos que a 

proposta dos BCCN, refletem um mundo e sociedade bipolarizada, sobretudo no âmbito comercial, econômico, 

tecnológico, industrial e político. 

 Assim, entendemos que não obstante o foco desse artigo fossem as entrevistas, suas vozes representam o fato de 

que precisamos estudar os nossos docentes e discentes de graduação, sem perder o diálogo entre o ensino público e 

o privado. 
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Resumo: Esse artigo tem como objetivo investigar as trajetórias de trabalhadores e trabalhadoras da Usina Cinco 
Rios, no pequeno distrito de Maracangalha, Bahia. A região do recôncavo baiano, historicamente reconhecida pelo 
desenvolvimento da lavoura açucareira e do trabalho escravo, têm com o surgimento das Usinas de açúcar um novo 
capítulo na história das relações de trabalho que envolvem o pós abolição na Bahia. Considerada uma das mais 
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importantes usinas da região, seu funcionamento iniciou-se em 1912, fechando as portas em 1987. Abordaremos a 
estrutura física da usina, propriedades rurais, dinâmicas de trabalho e os perfis desses trabalhadores, dentre eles, 
traçaremos uma breve trajetória de Quintino do Nascimento, administrador do escritório da usina em Salvador e 
vereador em São Francisco do Conde. Para tanto, nos apoiaremos na análise de fontes escritas, memorialísticas e 
orais.  

Palavras-chave: Trabalho, Usina, São Francisco do Conde. 

Abstract: This article aims to investigate the trajectories of workers of the Cinco Rios Plant, in the small district of 
Maracangalha, Bahia. The Bahian Recôncavo region, historically recognized for the development of sugar farming 
and slave labor, has with the emergence of sugar mills a new chapter in the history of labor relations that involve 
post-abolition in Bahia. Considered one of the most important mills in the region, its operation began in 1912, 
closing its doors in 1987. We will cover the physical structure of the plant, rural properties, work dynamics and the 
profiles of these workers, among them, we will trace a brief trajectory of Quintino do Nascimento, administrator of 
the plant's office in Salvador and councilman in São Francisco do Conde. To this end, we will rely on the analysis of 
written, memorialistic and oral sources. 

Keywords: Work, Plant, São Francisco do Conde. 

 

Introdução 

O pequeno distrito de Maracangalha está situado no município de São Sebastião do Passé, recôncavo 

baiano, no passado pertencia a região que forma a atual cidade de São Francisco do Conde. Embora seja o local que 

inspirou os versos do poeta Dorival Caymmi na década de 1950, percebemos que as histórias que envolveram o “ir 

para Maracangalha” e a exímia sambadeira, a Anália, são memórias vivas dos moradores no pequeno distrito e 

atualmente estão entrelaçadas com o que ora desenvolvemos enquanto pesquisa histórica. Esse lugar também a 

pouco mais de um mês da abolição no ano de 1888, foi onde alguns homens recém libertos pela nova lei da 

abolição, haviam surrado um tenente no antigo Engenho Maracangalha, e nesse contexto o lugar tornara-se uma 

comunidade de libertos que se recusavam aos trabalhos do tempo da escravidão, e essas “cabeças viradas” estavam 

dispostas a firmar a sua condição de liberdade a todo custo. 

Ao chegar no distrito de Maracangalha para conhecer a fábrica de açúcar e álcool que é o fio condutor da 

nossa investigação, nos deparamos apenas com o prédio em ruínas, repleto de vegetação cobrindo alguns 

maquinários que restam no local. Porém, embora a imponente construção esteja em tal estado, para além do 

patrimônio de “pedra e cal”, foi importante perceber ao adentrar na pesquisa, as memórias presentes na comunidade 

ainda bastante vivas. Nos debruçamos em coletar fontes sobre a empresa Usina Cinco Rios, como livros de notas, 
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artigos em periódicos na Hemeroteca Digital Brasileira, carteiras de trabalho dos antigos operários e outros 

documentos pessoais, livros de memórias, além dos relatos orais de ex-trabalhadores e trabalhadoras. 

   São Sebastião do Passé era distrito da então Vila de São Francisco do Conde, ficando subordinado a esse 

município até meados de 1926, a separação se deu segundo Valdevino Neves Paiva ex-químico industrial da usina, 

por divergências entre grupos políticos. Reverenciada pela cultura de cana-de-açúcar no tempo colonial, no final do 

século XVII, colonizadores portugueses com interesse de explorar o solo rico e cultivar cana, criam um povoado 

denominado São Sebastião, no início do século XVIII esse local se torna à freguesia de Nossa Senhora da 

Encarnação do Passé. Sobre Maracangalha o memorialista destacou: 

Após a linha-férrea, dois grandes pés de eucalipto. Mais adiante, ainda à esquerda, a bela fachada do prédio da fábrica 
ostentando em letras grandes e verdes o nome “CINCO RIOS”; ao fundo, duas grandes chaminés, uma, de quarenta e 
cinco metros, outra, de sessenta metros de altura. Enorme represa ao lado, e vários outros prédios de oficinas e 
serviços auxiliares. A menos de cem metros, a parça Dorival Caymmi, cujo tema central é um belo violão, construída 
em 1972 pelo prefeito Ernani Rocha. Subindo um pouco, a Rua do Cruzeiro – a principal da vila – a praça do Mercado 
e, mais adiante, no alto, na praça do mesmo nome, a igreja construída em louvor a Nossa Senhora da Guia, pelo 
empresário Álvaro Catharino, inaugurada em 1933. A maioria das ruas são calçadas a paralelo, sendo as principais a 
do Cruzeiro, do Eucalipto, Dionísio Brandão, do Tijolo, Alto da Boa Vista, Pasto Novo, Jiote, da Linha, Lastreira, 
Matança, do Prédio, etc. A sede do distrito se localiza na fazenda Maracangalha, porém esta referida fazenda e a 
Fazenda Quibaca tão perto ficam que constituem um todo formando a Vila de Cinco Rios, com cerca de 2000 
habitantes. Ali tudo é natural e se respira ar puríssimo, num ambiente de paz, tranquilidade e muito mistério. 

  

No final do século XIX as plantações de cana no Recôncavo passaram por inúmeros problemas, como 

explica Azevedo, com o livre-comércio do açúcar e a seca que castigava a região, fim do tráfico interprovincial de 

escravos, a praga que assolou os canaviais prejudicando a safra, concorrência internacional e um outro fator decisivo 

na decadência dos engenhos do Recôncavo: a substituição das hidrovias, o meio de transporte mais utilizado para o 

escoamento dos produtos fabricados nos engenhos para outras regiões, pelas recentes estradas de rodagem que 

estavam sendo criadas. As cidades do Recôncavo banhadas pelas águas da Bahia de Todos os Santos, como São 

Francisco do Conde, seriam obviamente prejudicadas e atingidas pela queda do açúcar, a elite desta região estava 

sentindo um sabor amargo de um processo de exclusão, marginalização na fundação dos novos caminhos de outros 

transportes, ou seja, as rodagens. Os engenhos centrais passaram por momentos difíceis, chegando a falências, neste 

momento de crise, ocorreu a transição dos engenhos para usinas de cana muito mais mecanizadas, muito embora as 

dinâmicas de trabalho ainda coexistissem de forma compulsória e precarizada. 

Para a formação desta empresa foram doados equipamentos adquiridos dos engenhos centrais falidos, como 

Engenho Sapucaia, Engenho Almas, Engenho Sincoris, Engenho Cassarangongo, Engenho Paramirim e Engenho 
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Maracangalha, entretanto, ela produzia açúcar, álcool, dentre outros produtos apenas para o Estado da Bahia. 

Durante a segunda metade do século XIX, ocorreram importantes mudanças tecnológicas no Brasil, revolucionando 

as implementações e instalações de maquinários nas atuais usinas. Segundo Costa com o surgimento das primeiras 

unidades industriais de transformação da cana entre 1900-1920, o fabrico de açúcar das usinas superou a dos 

engenhos, sendo comparada a produção de açúcar no período colonial. Pois, com a modernização na fabricação de 

açúcar e outras matérias primas aumentara a produção. Com a permutação ou substituição da produção tradicional, e 

agora pela industrial, inclui neste sistema mecanismos de produção, qualidade nos produtos fabricados e outra 

demanda de trabalho assalariado.  

Maracangalha e Cinco Rios: de engenho a usina.  

A Usina Cinco Rios foi fundada em 06 de novembro de 1912, segundo Valdevino Paiva, ex-operário da 

usina. A sua constituição se deu com o declínio progressivamente dos antigos engenhos de açúcar da região, logo, 

através dos equipamentos que pertenciam a Usina Bom Jardim. Nesta transição que envolveu principalmente as 

máquinas industriais, ocorreu por meio das articulações entre a Sociedade Anônima, que compreendia uma empresa 

com fins lucrativos, sendo essa companhia fragmentada entre seus sócios, essas alianças foram estabelecidas em 30 

de outubro de 1912, sendo um dos acionistas Álvaro Martins Catharino, diretor da Companhia Usina Bom Jardim. 

Para produzir uma quantidade significativa de açúcar e aguardente a usina comprava cana dos proprietários 

de fazendas, além de realizar seu próprio plantio em outras propriedades. O funcionamento e vigor das Usinas do 

Recôncavo como incremento da lavoura crescia em importância na economia mundial, como destaca o periódico 

Bahia Illustrada no ano de 1918: 

A Usina “Cinco Rios” foi incorporada a “Usina Bom Jardim” por seu ex-proprietário o Sr. Coronel João Baptista 
Machado, atual diretor-caixa da Companhia, em 16 de março do anno de 1916. São seus dirigentes hoje, os Srs. 
Coronel Baptista Machado e, Manuel Duarte de Oliveira, senador estadual, duas organizações activissimas de 
empreendedores, e que têm prestado relativos serviços aquella Companhia, notadamente o último, cuja acção se 
desenvolve com absoluta confiança nos destinos da Usina. 

  

A usina além de usar a estrada de ferro Centro Oeste da Bahia (EFCOB), dispunha de locomotiva própria e 

8km de linha férrea, era servida também por trapiches no porto de Almas. A publicação ainda revelava a capacidade 

de moagem, sendo 400 toneladas de cana diariamente, o escritório comercial funcionava a Rua dos Droguistas n° 32 

na capital baiana, no grande Armazém de Fazendas dos creditados Srs. Lindolpho Lellis & Companhia. A edição do 
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ano de 1933 do periódico o Brasil Açucareiro: revista quinzenal dirigida pela comissão de defesa do açúcar do Rio 

de Janeiro, noticiava sobre a usina: 

     

Uzina Cinco Rios pertence a uma sociedade anonyma. Fica situada no município de São Sebastião, na estação de 
Maracangalha, da Companhia Ferro-Viaria E´ste Brasileiro, a 68 quilômetros da estação inicial calçada- em Salvador. 
Tem seu porto fluvial próprio, porto de Almas, no rio de Almas, por onde exporta toda a sua produção. Possue a uzina 
Pitanga duas aguardentes separadas. 

E´dotada de tres depositos para mel, sendo: um 178.000 um de 168.000 e outro de 110.000 litros, num total de 
449.000 litros. Fábrica alcool para carburante, usando como desnaturante o kerosene a razão de 5%, utilizando-o, no 
consumo da uzina em seus tractores. Independente desta uzina que são accionistas da Cooperativa, outras muitas 
existem no Bahia que não distilam alcool; somente fabricam assuca e destillam aguardente. 

  

A empresa estava se desenvolvendo e tornando-se uma das mais tradicionais e importantes do recôncavo 

baiano. Para abrigar os operários que vinham de várias localidades (cidades circunvizinhas e outros estados do 

Nordeste) a usina sedia um espaço para os trabalhadores montarem suas barracas e oferecia transporte para a 

locomoção dos empregados temporários e efetivos para o canavial. Valdevino Neves Paiva acentua em seu trabalho 

essa observação: 

(...) o enorme salão onde fica os trabalhadores rurais servia também de depósito de carros-de-bois e ainda sobrava 
espaço dentre as divisões para botar esteiras para os funcionários dormirem, fogões improvisados a lenha e varal para 
pendurar as roupas. Então, cada uma dessas divisões organizadas pelos operários servia de casa para uma família. 

  

Importante observarmos que a usina possuía em média 20 fazendas (propriedades), cultivadas 
exclusivamente com cana de açúcar. Percebe-se nesse contexto, que os funcionários foram de suma importância 
para a manutenção e o desenvolvimento desta empresa, tanto os operários que exerciam seu trabalho dentro da 
usina, quanto aqueles que trabalhavam nos campos. As trajetórias e experiências desses trabalhadores vêm à tona e, 
meio as suas lembranças, registros, dentre outros elementos que discutiremos a seguir.  

O pós abolição e os trabalhadores da Usina Cinco Rios 

Casado no Padre” todo amores com Mãe sinhá, Dominguinhos sentia-se feliz e totalmente realizado: mulher boa dona-
de-casa e filho com promessa de trabalho na usina. Já não carreava e mãe Sinhá não amarrava olhos de cana no eito. 
Tornara-se uma pessoa de confiança da administração e lhe fora dado o cargo de “vigia de tabuleiro”. Por outro lado, a 
mãe Sinhá dera um presente de casamento: a alforria dos trabalhos na lavoura canavieira.  

O Engenho Maracangalha concentrava uma quantidade significativa de escravizados, homens livres e 

libertos no período colonial e pós- abolição na região de São Francisco do Conde. O historiador Walter Fraga 
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discutiu em seu trabalho o cotidiano, as memórias e caminhos seguidos pelos trabalhadores rurais nos antigos 

engenhos de açúcar, durante e após abolição da escravidão na Bahia. 

Dentre todos os desfechos ocorrido nos antigos engenhos após o 13 de maio de 1888, os trabalhadores 

agora livres, lutavam pelo seu direito a um pedaço de terra, pois, para os ex-escravos dos respectivos engenhos, 

estes poderiam incluir em seu “projeto de liberdade” a conservação e permanência do espaço que cultivava produtos 

de subsistência em tempo de escravidão, em contrapartida, esses espaços eram propriedades particulares dos ex-

senhores e que os ex-escravos não poderiam usufruir. Eles plantavam nas suas roças de subsistências aipim, batata 

doce, quiabo, banana, abóbora, mandioca, milho, feijão dentre outros produtos. Além dos produtos das roças, iam 

para maré pegar peixes, camarões, xangó e caranguejo para venderem nas feiras livres e até para seu próprio 

consumo, constituindo-se esse alimento o sustento básico da população negra e pobre da região até os dias de hoje. 

 Tais atividades exercidas pelos trabalhadores visavam ampliar a possibilidade de sua sobrevivência e de 

sua família. Os moradores criavam estratégias para suas mobilidades nos engenhos e regiões circunvizinhas, 

manutenção e sustento, umas delas era o cultivo e a comercialização de gêneros plantados nas roças, sendo esta uma 

alternativa viável economicamente para os escravos e ex-escravos. O comércio nas redondezas dos engenhos 

ampliava e se estendia em volta das intensas produções agroindústrias vigentes nas Usinas. Com o fim do trabalho 

escravo, muitos dessas pessoas com seus familiares permaneceram na comunidade de Maracangalha. 

Segundo Ana Maria Rios e Hebe Maria Mattos, muitos descendentes da primeira geração de libertos 

permaneceram nas mesmas regiões de cativeiro. Esses aspectos ou características são notáveis nos ex-trabalhadores 

entrevistados da usina. A maioria relata que seus familiares moravam na fazenda Maracangalha há muitos anos, 

percebe-se que os pais e os avós já constituíam família ali, assim como em outras fazendas. No efervescer do dia 13 

de maio, ocorreu uma grande agitação dos libertos para saírem das fazendas que moravam. Alguns pegaram os 

poucos pertences que tinham, abriram as porteiras e seguiram seus caminhos para outras cidades do Recôncavo e 

Salvador. Porém, um grupo decidiu permanecer na região, pois, para eles era vantajoso permanecer na localidade, 

devido aos laços afetivos e econômicos que foram criados neste âmbito de socialização entre eles. Como muitos 

libertos e seus familiares permaneceram em Maracangalha, essa mão de obra foi aproveitada para construção, 

manutenção, plantio e produção de açúcar da Usina Cinco Rios. 
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Para dona Maria Aurea Fernandes, 75 anos, ex-trabalhadora da Usina, a rotina de trabalho nos campos 

começava com a limpa da cana e a plantação, o “besouro” espécie de pau de arara que deslocava os trabalhadores a 

partir das cinco horas da manhã. 

Aí o besouro ia buscar a gente e a gente vinha, quando quebrava a gente vinha de pé, chegava aqui em casa de pé, 
20:00h, 21:00h que largava o trabalho lá no dia de quebrar o cacau não podia deixar, né.  A gente trabalhava até 
18:00h ou 19:00h da noite, quando esse maldito do besouro arriava as rodas aí pela rodagem a gente saltava e vinha e 
chegava aqui de pé. Olha onde está Cravasul lá perto de Lagoa, é. Minha vida foi corrida. E na cana era pior, acordava 
muito cedo, tinha que levar comida. Para preparar você sabe que temos que acordar bem cedo mesmo, por volta das 03 
horas, e só Deus sabe que horas vamos chegar. 

Dona Aurea ressalta que sabia ler e escrever e tem “caligrafia bonita”, que ensinava as crianças das 

redondezas e sempre pedia ao senhor “Mundinho”, gerente administrativo da firma Cinco Rios, uma oportunidade 

de trabalho com as letras e as “contas”, porém este nunca a “arranjou”. Então segundo ela: Eu não ia ficar com 

fome, como meus filhos tudo passando fome, me joguei para trabalhar no campo que é essa carteira que tenho aí 

assinada, graças a Deus! As relações de gênero nas dinâmicas de trabalho da usina, merecem destaque nessa 

análise, uma vez que todas as mulheres que eram operárias da usina, segundo relatos, nunca conseguiram trabalho 

no interior da empresa, sempre estando nos campos de cana, na limpa e no corte. Algumas delas, sobretudo as que 

tinham conhecimento de “letras e contas” ensinavam as crianças das redondezas ou até mesmo os filhos dos 

trabalhadores da usina, em escolas construídas para esse fim, para essa discussão mais aprofundada ainda estamos 

desenvolvendo uma investigação mais precisa nas fontes. 

Em relação aos patrões, dona Aurea era assertiva na afirmação sobre os lucros do duro trabalho nos 

campos: 

Eles pagam correto mais era pouco, o dinheiro não dava prá nada. Eles nem ficava muito na usina, vinha 
pra cá na época da botada, a festa muito bonita que tinha aqui em Maracangalha, ficava mais lá em 
Salvador, tudo cheio de dinheiro ia fazer o que aqui? Eu trabalhei na casa de Dr. Renato e na casa de outros 
dele. Olha, morei um tempo na Barra trabalhando com essa família, no Rio Vermelho e na Graça nem podia 
botar a cara na janela para namorar, eles não deixava. 

Dona Aurea também explicita em seu relato as fronteiras fluidas nessas relações de trabalho, quando 

recorda que também prestou serviços como empregada doméstica nas casas de alguns proprietários da usina, na 

capital. A partir de sua fala, ficam evidentes as relações de trabalho e liberdade. 
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Carteira de Trabalho de Dona Maria Aurea 

Após a abertura da empresa, a comunidade rural do ex-engenho Maracangalha, começou a trabalhar na 

usina, logo compreende-se que o perfil racial dos trabalhadores rurais era em sua maioria negros e negras. No 

interior da fábrica trabalhavam alguns homens de cor, para adentrar nesse espaço eles necessitavam de qualificação 

profissional, ou seja, ter um ofício, como cozinhador, soldador, evaporador motorista, carpinteiro, caldeireiro, 

pedreiro etc. 

Além das plantações de cana que pertenciam a Usina Cinco Rios a empresa comprava cana nas 

propriedades de fazendeiros da região, na fazenda São Miguel e Almas por exemplo, e essa cana era transportada 

pelo porto fluvial de Almas. Quem enchia os saveiros ou as canoas para serem deslocadas as canas para usina eram 

os trabalhadores negros desta fazenda e muitos moradores desse povoado trabalhavam na usina, na área do campo. 

Outra via importante para o escoamento do produto foi a construção da estrada de ferro, que facilitava o transporte 

do açúcar. Na diretoria e no administrativo da empresa os cargos em sua maioria eram ocupados por homens 

brancos, com raras exceções. No entorno da usina, havia uma feira livre, recordada como espaço de sociabilidades 

entre os trabalhadores, como descreve ainda Dona Aurea:   
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Como me lembro, tinha uma feira na cidade era melhor do que ir para Candeias. Vinha gente de tudo 
quanto era lugar vender e montar suas barracas. Matava boi, quem não tinha dinheiro para comprar carne na 
feira ia para represa que ficava perto da usina para pescar ou ia para Paramirim por dentro da fazenda que 
pertencia a Usina Cinco Rios pegar caranguejo ou mariscar. Até hoje o povo faz isso, só que hoje eles vão 
de moto.  A feira encerrava seu funcionamento às 16:00 horas, era sagrado todo domingo ter feira. 

Nas dinâmicas de trabalho na usina dentre outras atividades, os trabalhadores e moradores da região 

recriam uma cartografia do lugar, no exercício paralelo de outras atividades de sustento e lazer, circulavam entre as 

fazendas propriedades da usina. Valdevino Paiva em suas memórias também destacou o que ele chamou de “festa 

em Maracangalha”, quando relembra o largo da capela de Nossa Senhora da Guia com diversas barraquinhas, 

bandeirolas, as pessoas que circulavam e vinham de fazendas vizinhas, das cidades de São Sebastião do Passé, 

Candeias, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Salvador. Uma figura conhecida da região, que segundo a 

memória popular também andou trabalhando nos campos da usina foi o Besouro: 

(...) homem temido em toda região por sua valentia e mandingas. Diziam que ele enganava a polícia com a maior 
facilidade, transformando-se em qualquer objeto. Calmo, cercado de meninos da vila, aproximava-se dos tabuleiros de 
doces das “baianas” e ordenava: “Come doce aí meninos!”. A molecada se fartava. Depois ele retornava, procurava 
saber o valor e pagava tudo (...) capoeirista de primeira linha, puxador de samba, rápido no facão, no punhal e no 
gatilho, era Besouro admirado e respeitado por todos. Para quem sabia levá-lo, era uma pessoa excelente, gostava de 
crianças e detestava polícia. Homem do mar, sabia melhor do que ninguém manejar o leme, tornando-se ídolo dos 
pescadores e canoeiros na região de Santo Amaro – sua terra natal. Defensor dos negros e fracos, era temido pela 
polícia e pelos poderosos, pelos desonestos e pelos covardes. 

Alguns jovens que não tinha outra opção de trabalho neste distrito tornavam-se jovens aprendizes e eram 

recrutados para trabalhar na usina, pois, muitas vezes um tio, pai, primo ou amigo estava inserido neste contexto e 

auxiliava o ingresso desse jovem, e outros meninos que não tinham esse laço de parentesco dentro da fábrica, iam 

trabalhar no campo, exercendo as funções de adubador de cana, limpador, carregador de vagão, cortador de lenha, 

plantador de cana dentre outros serviços. Nos relatos do Senhor Adenilson Gomes de Jesus, 49 anos, ex-trabalhador 

da usina, ele conta que iniciou os trabalhos aos 12 anos de idade e quando completou 15 o chefe da usina o chamou 

para tirar a carteira de trabalho em São Sebastião do Passé e assim passou a trabalhar, ele e o irmão, não tão mais 

velho assim, de carteira assinada. 

 

Aos 12 anos e 13 anos de idade né. Aí aos 13 anos e meio, aí eu assinei a carteira. Tirei a carteira de menor, né. 
Assinei a carteira e, portanto, porque, nosso pai faleceu a gente estava tudo, né… meu irmão tinha 7 anos quando meu 
pai morreu, eu tinha, tinha, quanto? 7 para 8 anos né? 

Muitas coincidências narrativas são apresentadas no percurso das entrevistas, sobretudo em relação as 

questões da lida no trabalho, relações familiares, deslocamentos e outro ponto em comum bastante presente é o 
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momento de registro do trabalho assalariado, por meio da assinatura da carteira de trabalho, como reforça seu 

Adenilson: 

 (...) eles forçaram que a gente, tirou né a documentação, carteira de trabalho. Aí a gente assinou e ele, aí com isso 
começou a trabalhar cedo, mais foi bom, né. Foi bom porque eu já tenho de trabalho quase 30 anos, e sendo que de 
1984 pra cá, 18 de setembro de 1984, ainda me lembro dessa data, certo? Daí pra cá pronto. Toda minha experiência 
de trabalho agradeço a usina e aquela dona. 

       As dimensões que evocam a importância do documento trabalhista nas narrativas desses sujeitos, sugerem o 

que Hebe Mattos e Ângela de Castro Gomes argumentaram, considerando uma “nova história do trabalho”, por 

meio de leis doadas pelo presidente Getúlio Vargas, ou o início de um novo tempo e o obscurecimento do passado, 

falando diretamente para essas gerações de trabalhadores do pós abolição   
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O presente trabalho tem por objeto a história dos trabalhadores da construção civil do município de Vitória 

da Conquista-Ba, no período de 1963 a 1975 e é resultante da pesquisa desenvolvida no âmbito do Laboratório de 

História Social do Trabalho da Universidade do Sudoeste da Bahia (LHIST/Uesb). Serviram de base à pesquisa os 

autos processuais da Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista e outras fontes documentais e 

bibliográficas alusivas ao desenvolvimento social e urbano do município no período em foco. A pesquisa foi 

orientada pelo propósito de elucidar a natureza das relações de trabalho e os perfis dos trabalhadores que atuaram na 

construção civil em um contexto de urbanização e crescimento econômico do município. Os dados coletados nos 

processos de reclamação trabalhista permitiram traçar um perfil geral – quanto à categoria profissional, o gênero, a 

idade – dos trabalhadores que, em um contexto de cerceamento da liberdade de ação e expressão, tomaram o 
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judiciário trabalhista como espaço de reivindicação e luta contra um patronato “negligente” no cumprimento da 

legislação. Por outro lado, a abordagem comparativa dos autos permitiu elucidar argumentos e padrões de 

comportamento de trabalhadores, empregadores e dos juízes que se fizeram pressente na instância local Justiça do 

Trabalho em razão de conflitos associados às relações de trabalho no campo da construção civil. 

Os marcos temporais da pesquisa se estendem desde 1963, ano de implantação da Junta de Conciliação e 

Julgamento de Vitória da Conquista, até 1975, quando se fazem sentir os primeiros efeitos do processo de 

implantação da cultura de café na região sudoeste da Bahia sob a orientação do Instituto Brasileiro do Café (IBC). 

No decorrer desse período, o crescimento populacional da região, sobretudo por força de fluxos migratórios, e a 

concentração da população na zona urbana de Vitória da Conquista desencadearam a busca por moradias e 

estimularam a vinda de construtoras e empresas de engenharia para o município, que ocupava a condição de pólo de 

desenvolvimento regional.  

Vitória da Conquista se projetava, já naquela época, como centro de um complexo entroncamento rodoviário 

que ligava várias regiões do estado da Bahia e do país. As rodovias que cortavam a cidade a colocavam em posição 

privilegiada tanto no que diz respeito ao fluxo de mercadorias quanto ao trânsito de pessoas, especialmente de 

migrantes, que se deslocavam do norte ao sul do país em busca de melhores condições de vida.  

Ferraz (2001) destaca a importância das estradas para o crescimento da área urbana do município nas 

décadas de 1960 e 1970. Sousa (2013) concede especial relevância para a BR 116 (Rio-Bahia), rodovia federal que 

começou a ser construída em 1944 e foi inaugurada em 1963, mas acrescenta como foram igualmente importantes as 

rodovias estaduais que, a partir dessa época, consolidaram as ligações entre o município com outras regiões do 

Estado: é o caso da a BA 415 (Ilhéus-Lapa), por exemplo, cuja construção foi iniciada na década de 1960, mas que 

foi concluída somente em 1975, além da BA 262, que propiciou o incremento das trocas com a região Oeste do 

Estado (SOUSA, 2013, p. 31). As rodovias se constituíram em importantes vetores de crescimento urbano. Às suas 

margens nasceram novos bairros e loteamentos foram criados, como, por exemplo, o bairro Brasil, situado na zona 

oeste da cidade, cujo crescimento esteve associado à abertura da BR 116. (FERRAZ, 2001, p. 32).  

Até a década de 1940 a população do Brasil vivia, em sua maioria, no campo. As décadas de 1950 e 1960 

registraram uma inversão: ao final do período, a população urbana havia se tornado numericamente superior à rural. 

Vitória da Conquista está entre os municípios abrangidos por esse fenômeno. Na década de 1960, o município 

começou a receber um grande fluxo de migrantes de várias partes do estado e do país e o núcleo urbano foi, ainda, 

afetado pelo deslocamento de pessoas advindas da área rural do próprio município. Sobre os fatores que serviram de 

estímulo a esse fluxo migratório interno:Sousa (2013, p. 30) destaca:  
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Devem ser considerados como fatores de estímulo à migração, a modernização dos 

processos agrícolas, mediante a introdução de máquinas que levaram à diminuição da 

necessidade de mão-de-obra para os serviços agropecuários, bem como a publicação da lei 

4.214/1963, que estendeu aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas antes exclusivos 

dos trabalhadores urbanos e gerou reações por parte dos fazendeiros (SOUSA, 2013, p. 30) 

 

Ferraz (2001) também corrobora com essa tese de que as novas tecnologias agrícolas se constituíram em 

fator de expulsão do trabalhador do campo e aponta para a necessidade de considerar a “atratividade” que a cidade 

exercia sobre o trabalhador rural, que acalentava o sonho de encontrar, no núcleo urbano, escolas para os filhos, 

farmácia para comprar remédios, hospitais e casas de saúde, facilidades às quais não tinha acesso na área rural. 

(FERRAZ, 2001, p. 34-35). 

Sousa (2013) destaca, ainda, como fator de estímulo à migração, a chegada da energia elétrica à cidade, que 

até a década de 1960 era abastecida por energia a motor durante seis horas diárias. A situação muda a partir de 1971, 

quando Vitória da Conquista passou a contar com energia elétrica provinda da usina de Paulo Afonso. A mudança 

impactou a vida das pessoas eo funcionamento da cidade, principalmente do comércio, mas nem todos dela se 

beneficiaram. Como destaca Sousa, sobretudo os moradores das áreas periféricas permaneceram desprovidos de 

energia elétrica durante um bom tempo. (SOUSA, 2013, p. 40).  

Com o impulso dos fluxos migratórios internos e externos, Vitória da Conquista vivenciou, desde o final da 

década de 1960, o fenômeno, verificado em outros municípios do país, de concentração da população na zona 

urbana, o que provocou o aumento da demanda por novas residências. A expansão da malha urbana foi marcada 

pela abertura de novos loteamentos, mas também pelas diferenças entre os empreendimentos imobiliários: enquanto 

os novos bairros destinados a abrigar os moradores da elite local nasciam dotados de infraestrutura básica, os 

loteamentos destinados à população de baixa renda, afastados do centro da cidade, não recebiam investimentos 

significativos por parte dos poderes públicos. 

A expansão urbana implicou no aumento dos postos de trabalho na construção civil. Entretanto, como se 

pode depreender dos processos trabalhistas analisados, os empregadores ligados ao setor atuaram à margem da 

legislação, o que suscitou, por parte dos trabalhadores, a abertura de ações de reclamação no âmbito do judiciário 

trabalhista, no intuito de haver direitos negados pelos patrões. A Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da 

Conquista, implantada no ano de 1963, se constituiu, desde então, não somente como espaço legal de homologação 

das rescisões contratuais, mas também de reivindicação e luta dos trabalhadores. 

A criação da Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista, ainda no ano de 1962, e a sua 
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efetiva implantação, em 1963, como seção local do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região,  expressam a 

importância econômica e política do município de Vitória da Conquista no cenário regional, estadual e mesmo 

nacional.  

A criação por Getúlio Vargas, da Justiça do Trabalho, em 1939 – assim como da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), em 1943 – evidencia a iniciativa, capitalizada pelo Estado brasileiro, de regulamentar as novas 

relações de trabalho, nascidas do processo de difusão do capital, e de estabelecer parâmetros e responsabilidades 

para o julgamento das demandas resultantes do descumprimento das regras. Santos Júnior esclarece: 

 

O Decreto-lei 1.237, de 2 de maio de 1939, que regulamenta a Justiça do Trabalho no Brasil 

traz, em seu artigo 2°, a determinação de que a administração da Justiça do Trabalho deveria 

ser exercida pelos seguintes órgãos e tribunais: as Juntas da Conciliação e Julgamento e os 

Juízes de Direito; os Conselhos Regionais do Trabalho; o Conselho Nacional do Trabalho, 

na plenitude de sua composição, ou por intermédio de sua Câmara de Justiça do Trabalho. 

(SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 25). 

 

O objetivo prioritário da Justiça do Trabalho era garantir um espaço de conciliação entre patrões e 

empregados ou julgar eventuais reclamações trabalhistas. A instalação, no território nacional, das Juntas de 

Conciliação e Julgamento, como órgãos de primeira instância do judiciário trabalhista, foi um processo lento e 

gradual. Inicialmente foram contempladas as capitais e, depois, cidades grandes e médias, a partir das quais a Justiça 

do Trabalho foi se interiorizando. Os documentos resultantes das ações trabalhistas ajuizadas nas Juntas de 

Conciliação e Julgamento e, depois de 1999, das Varas do Trabalho, se constituem em fontes fundamentais para o 

desvendamento de perfis e das vozes dos trabalhadores. É possível vislumbrar, ainda, nesses documentos 

informações sobre setores da atividade econômica aos quais esses trabalhadores estavam vinculados e, por 

conseguinte, revelar aspectos da economia local e regional.  

O funcionamento da Justiça do Trabalho, desde a sua criação, em 1939, demandava o estabelecimento de um 

sistema legal que regulamentasse as relações individuais e coletivas de trabalho. As poucas leis até então existentes 

não abrangiam todas as categorias profissionais e algumas, inclusive, anteriores a 1888, não contemplavam a 

situação dos recém-libertos à sociedade.  

O Brasil adentrou o século XX na corrida para a industrialização e a modernização e, por conseguinte, é 

afetado pelo aparecimento de novas relações de trabalho, por novas formas de organização e luta dos trabalhadores e 

pelo aparecimento de novas idéias, nomeadamente anarquista e socialistas, que, trazidas pelos imigrante europeus, 
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serviram de fator de mobilização dos trabalhadores. A promulgação, em 1919, de uma lei de proteção para 

acidentados no trabalho, e, em 1923, de normas para a instituição de caixas de pensão para ferroviários refletem a 

pressão vinda da parte dos trabalhadores. Muito breve haveria que regulamentar, também, o trabalho nas fábricas. 

Na ausência de uma legislação social que abrangesse todas as áreas profissionais, as atividades entendidas como 

industriais tinham o seu próprio regulamento. Como destaca Marigoni (2013, p. 3), as condições das fábricas eram 

precárias e entre as normas disciplinares apareciam até castigos físicos.  

As reações, por parte da nascente classe operária, já se faziam visíveis. Em junho de 1917, uma greve que 

mobilizou mais de 20 mil operários paralisou a cidade de São Paulo. Os trabalhadores reivindicavam aumento de 

20% dos salários, e ao final da greve saíram vitoriosos fechando um acordo que assegurava o aumento pleiteado e a 

garantia de que nenhum trabalhador fosse despedido por causa da greve. (CEZAR, 2008, p. 14). 

Outros movimentos sociais reivindicatórios de melhores condições de trabalho e de vida eclodiram no pais 

no período da chamada Republica Velha e se acentuaram com a crise de 1929. O Brasil, com uma economia baseada 

na exportação de produtos agrícolas, em especial do café, foi fortemente impactado pela quebra da bolsa de Nova 

York, como salienta Cezar (2008, p. 14):  

 

579 fábricas fecharam as portas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas cidades e no campo, 

o salário dos trabalhadores caiu cerca de 40%. O preço internacional do café despencou de 

200 mil réis (em agosto de 1929) para 21 mil réis (em janeiro de 1930). 

 

O advento do governo Vargas, em 1930, com a deposição de Washington Luís, na opinião de Marigoni 

(2013), resultou no estabelecimento de uma contradição institucional: a ditadura, instaurada com apoio dos 

militares, se notabiliza pela concessão de direitos sociais em uma escala que nunca foi vista na história do país. 

No mesmo ano do golpe, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ainda em 1930 foi 

publicada a Lei dos Dois Terços, “voltada à nacionalização do trabalho, com a qual ficou restrita a possibilidade de 

admissão de estrangeiros (de modo a manter a proporção de um trabalhador estrangeiro para cada dois brasileiros).” 

(CESAR, 2008, p. 17) 

No capítulo relativo à Ordem Econômica e Social da Constituição de 1934, alguns parágrafos versam sobre 

direitos aos trabalhadores como salário mínimo, férias e descanso semanal remunerado. Além disso, a Carta de 1937 

assegura a autonomia e pluralidade sindical. Várias leis trabalhistas aprovadas entre 1934 e o Golpe de 1937 são 

elencadas por Cezar (2008, p.18): 
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Decreto n. 24.637, de 10.7.34, referente a acidentes de trabalho; Decreto n. 24.594, de 

12.7.34, que reforma a lei sindical; Lei n. 185, de 14 de janeiro de 1936, que institui o salário 

mínimo; Lei n. 367, de 31.12.36, que cria o instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários; Decreto-lei n. 910, de 20.11.38, que dispõe sobre duração e condições do 

trabalho dos jornalistas; Decreto-lei n. 1.402, de 5.7.39, que regula a associação profissional 

ou sindical; e o Decreto-lei n. 1.523, de 18.8.39, que assegura aos empregados o direito a 

dois terços dos vencimentos em caso de incorporação militar. 

 

Com a CLT foram instituídas normas com o intuito de regular as relações que envolviam o mundo do 

trabalho: nas fábricas, a jornada diária de trabalho foi fixada em, no máximo, 18 horas. Como parâmetro geral, 

fixou-se o limite de 8 horas diárias e quarenta e quatro horas semanais e ficou estabelecido que todo o tempo que 

excedesse a esse limite será contabilizado como horas extras. A CLT garantiu, ainda, o direito ao 13° salário, ao 

registro na carteira profissional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a férias remuneradas, ao 

salário mínimo nacional, e à indenização de antiguidade, entre outras reivindicações.  

Após um breve período democrático (1946 a 1964), o Brasil conheceu um novo Golpe, coordenado por 

grupos empresariais e militares que estabeleceram o regime ditatorial no país pelo período de 21 anos. A 

Constituição de 1967, promulgada por um Congresso contemplado por poderes constitucionais advindos do próprio 

regime ditatorial, trouxe algumas mudanças importantes para o mundo dos trabalhadores: a legislação trabalhista foi 

ampliada aos empregados temporários; ficou previsto o direito à participação nos lucros das empresas; a idade 

mínima para o trabalho do menor foi reduzida para 12 anos; o direito ao seguro-desemprego foi incluído no texto 

(mas a sua regulamentação só iria ocorrer no ano de 1986); ficou garantida a aposentadoria para a mulher, com 

salário integral, após 30 anos de contribuição. A Carta de 1967 instituiu a contribuição sindical e o voto sindical 

obrigatório, mas vetou o direito de greve nos serviços públicos e em atividades essenciais. 

Em Vitória da Conquista, a instalação da Junta de Conciliação e Julgamento foi efetivada em novembro de 

1963, a apenas alguns meses do Golpe de 1964, que acabou com o sistema democrático de direito, caçou mandatos 

de prefeitos, governadores e deputados em todo o território nacional e repercutiu de forma particular na história 

política e institucional do município. Além da deposição do prefeito eleito em 1962, José Pedral Sampaio, e da 

prisão de dezenas de militantes políticos, o novo regime destituiu o Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e 

Julgamento de Vitória da Conquista, Franklin Ferraz. É esse o cenário político-legal, que serve de pano de fundo ao 

presente estudo sobre as relações de trabalho e o perfis de trabalhadores da construção civil nos doze primeiros anos 

de funcionamento da JCJ-VC e em contexto de implantação e endurecimento do regime ditatorial no Brasil. 
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Entre 1963 e 1975, quando o encerramento de contratos de trabalho deveria ser homologado nas instâncias 

da Justiça do Trabalho, há um equilíbrio entre o número de homologações, decorrentes de acordo entre patrões e 

empregados, e de reclamações trabalhistas, apresentadas por trabalhadores com o intuito de haver direitos sonegados 

pelos patrões, como se pode visualizar no Gráfico 1. No mesmo gráfico, encontram-se em linha destacada, os 

números relativos às reclamações trabalhistas movidas contra empresas sediadas no município de Vitória da 

Conquista.  

 

Gráfico 1 - Natureza das ações ajuizadas na Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista, com 
destaque para as reclamações movidas contra empresas sediadas em Vitória da Conquista (1963-1975) 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no acervo do Laboratório de História 
Social do Trabalho (LHIST). Fundo: Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista. Sessão: 
Processos Trabalhistas. Processos de 1963 a 1975. 

 

Com base em informações que integram a página inicial de abertura dos autos de reclamação trabalhista, os 

trabalhadores que se apresentaram à Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista no período de 1963 

a 1975 foram classificados por categoria profissional, gênero e faixa de idade. Essas informações permitiram, ainda, 

identificar se as ações foram movidas por indivíduos isolados ou plúrimos, se foram levadas a cabo pelos próprios 

reclamantes ou por interpostas pessoas e se tinham por alvo pessoas físicas ou construtoras.  

Tomando-se em consideração apenas os dados relativos ao município de Vitória da Conquista, com base nas 

declarações dos reclamantes/trabalhadores consignadas nas páginas iniciais, as categorias de servente e pedreiro são 

as que mais aparecem nas ações, correspondendo a 49,6% e 37,8% dos reclamantes, respectivamente, como pode ser 
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observado no Gráfico 2. A terceira posição é ocupada por aqueles que se autodesignaram carpinteiros, que totalizam 

6,9% do total dos reclamantes. Os profissionais que se autodesignam pintores não chegam a 3% das reclamações.  

 

Gráfico 2 - Categorias profissionais de trabalhadores da construção civil que ajuizaram reclamações na Junta de 
Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista (1963-1975) 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no acervo do Laboratório de História Social 
do Trabalho (LHIST). Fundo: Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista. Sessão: Processos 
Trabalhistas. Processos de 1963 a 1975. 

 

No Gráfico 3 as reclamações trabalhistas de trabalhadores da construção civil contra empregadores que 

atuavam em Vitória da Conquista são quantificadas de acordo com o número de trabalhadores envolvidos nos 

processos. Em destaque, no mesmo gráfico, o número de processos movidos contra construtoras. 

 

Gráfico 3 - Reclamações trabalhistas ajuizadas na Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista 
(1963-1975) 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo autor a partir dos dados coletados no acervo do Laboratório de História Social 
do Trabalho (LHIST). Fundo: Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista. Sessão: Processos 
Trabalhistas. Processos de 1963 a 1975. 

 

É pequeno o número de construtoras acionada pelos empregados na Junta de Conciliação e Julgamento de 

Vitória da Conquista: nenhuma em 1963, uma em 1964; duas em 1965; duas em 1966; nenhuma em 1967; três em 

1968; quatro em 1969; no último ano da década, em 1970, sobe para onze o número de construtoras processadas na 

Justiça do Trabalho. Entretanto, foi possível observar nos processos que há uma concentração do número de ações 

contra poucas construtoras. Em 1966, por exemplo, as 23 reclamações trabalhistas apresentadas incidiram contra 

apenas duas construtoras, a Binômio e a Sociedade de Engenharia e Comércio (SECOL). 

Resultado semelhante, no tocante à presença de construtoras e empresas de engenharia como empregadoras, 

foi encontrado por Reis (2016), em investigação sobre a presença de trabalhadores infanto-juvenis na construção 

civil, em Florianópolis-SC, investigações que tomaram como fontes as ações trabalhistas apresentadas ao 12º 

Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com Reis (2016), o aumento de postos de trabalho e o aparecimento de 

construtoras para atuar no processo de expansão urbana não significaram melhorias para os trabalhadores da 

construção civil. Enquanto as empresas somaram lucros extraordinários, sobretudo os serventes de obras, 

responsáveis pelos trabalhos mais pesados – como carga e descarga de materiais (com uso de carrinho ou com as 

próprias mãos, na maioria das vezes), escavação de valas, mistura de areia e cimento para a massa, limpeza da obra, 

entre outras funções – foram submetidos a situações degradantes de trabalho e não tiveram os seus direitos 

trabalhistas respeitados. 

Os dados coletados nos autos processuais da Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista 

permitiram chegar a resultados semelhantes aos encontrados por Reis.  Diante de situações degradantes de trabalho e 

supressão de direitos trabalhistas básicos previstos na CLT, os trabalhadores fizeram das ações na Justiça do 

Trabalho um espaço de denúncia e um  mecanismo de luta, embora não o único. Com base nos autos processuais, foi 

possível identificar as principais demandas apresentadas por esses trabalhadores. Na maior parte dos processos, 

pedreiros, serventes, pintores e outros trabalhadores ligados à construção civil reivindicavam o pagamento de aviso 

prévio, salários retidos, 13° salário, remuneração dos domingos e feriados, diferença salarial, indenização de 

antiguidade, férias remuneradas, horas extras, auxilio enfermidade, salário-família, adicional noturno, além da 

devolução da carteira de trabalho retida. Depois de 1969, torna-se frequente, também o pedido de liberação do 
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FGTS. 

Das 516 reclamações trabalhistas analisadas, movidas por trabalhadores da construção civil entre os anos de 

1963 a 1975,. 160 (29.5%) tiveram resultado favorável aos reclamantes, ao passo que 7 (1,2%) foram consideradas 

favoráveis aos reclamados (empregadores). 257 ações (47,4%) resultaram em conciliações, 63 ações (11,6%) foram 

arquivadas devido ao não comparecimento do reclamante à audiência e 45 (8,3%) foram arquivadas por desistência 

do trabalhador. 10 ações (1,8%) tiveram como resultado o atendimento parcial das reivindicações dos reclamantes. 

A análise dos processos da justiça do Trabalho, cotejados com informações concernentes à economia e 

demografia do município de Vitória da Conquista permitem concluir que o crescimento populacional e urbano de 

Vitória da Conquista, nas décadas de 1960 e 1970, implicou na abertura de postos de trabalho na área da construção 

civil. Construtoras foram responsáveis por empreendimentos imobiliários. Entretanto, subtraídos de direitos 

fundamentais, submetidos a situações degradantes de trabalho, principalmente serventes, mas também pedreiros, 

carpinteiros e outros profissionais da área, viram na Justiça do Trabalho uma instância eficaz de mediação no 

momento em que, demitidos, se decidiram a apresentar queixas e demandas de natureza trabalhista. Amparados no 

texto da CLT, definiram as reivindicações que deveriam ser  buscadas junto ao judiciário trabalhista e saíram dali 

frequentemente vitoriosos. 
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