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APRESENTAÇÃO 
 

Anais do VII Simpósio de História Regional e Local é uma publicação vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (PPGHIS), da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), Departamento de Ciências Humanas Campus V (DCH-V), que reúne vinte e 

três trabalhos apresentados durante o Simpósio de História Regional e Local, promovido por 

este programa na sua sede, no Departamento de Ciências Humanas, Campus V, na cidade de 

Santo Antônio de Jesus, Bahia, a cada dois anos.  

Este evento tem sido um espaço de reflexões históricas e historiográficas relevantes, 

contando com a presença de historiadoras e historiadores de diversas instituições da Bahia e de 

outros estados do Brasil, bem como um público diversificado envolvido com a história, a 

educação, os movimentos sociais e culturais da região. Trata-se de um importante espaço 

acadêmico, onde discentes de graduação e pós-graduação, docentes e demais pessoas 

interessadas têm a oportunidade de acessar conhecimentos inovadores e estabelecer diálogos 

sobre temas variados de interesse nacional e regional, através das atividades programadas e 

renovadas bianualmente. 

Por se tratar de um evento que abre um importante leque de debates historiográficos e 

educacionais, especialmente em função de ser tradicionalmente realizado em uma cidade do 

interior da Bahia, o Simpósio caracteriza-se enquanto oportunidade ímpar de formação e 

informação que contribui para a qualificação da Educação Básica da região e inserção da 

Universidade na comunidade. Neste sentido, configura-se como relevante ação de extensão 

universitária, de caráter social, cultural e educacional, por congregar profissionais da educação 

e estudantes de diversas instituições e regiões do Brasil e da Bahia, em particular.  

“Democracia: lutas, conquistas e ameaças” foi o tema escolhido para a VII edição do 

Simpósio que corrobora com a valorização de um evento já consolidado que contribui 

fortemente para a historiografia baiana, o qual tem possibilitado o diálogo e a aproximação entre 

pesquisadoras e pesquisadores de procedências diversas. Em 2021, de forma inédita, o evento foi 

realizado em formato remoto, entre os dias 9 e 12 de novembro, em decorrência da pandemia de 

COVID-19. Superando este desafio, conseguimos alcançar a marca de cerca de 200 pessoas 

inscritas, das quais 117 submeteram trabalhos nos 14 simpósios temáticos que compuseram a 

atividade. No total, oitenta e oito foram apresentados durante os quatro dias do evento. 

Os que se engajaram exclusivamente na modalidade de ouvintes tiveram à sua disposição 

uma programação rica e diversificada que teve início com uma mesa de abertura que contou 

com a saudação proferida pelas autoridades institucionais e, em seguida, a exibição do filme 



 

 

Marco Zero, com a presença do realizador Tau Tourinho e a mediação da professora do PPGHIS 

Edinelia Maria Oliveira Souza.  

Na sequência da programação, foram realizadas uma conferência de abertura, quatro 

mesas-redondas, quatro oficinas e dois minicursos. Ao final, atendendo ao tema geral do evento, 

a tradicional conferência de encerramento foi substituída por um ato político e cultural em 

defesa da democracia, das diversidades e da liberdade de cátedra, mediado pelo então 

coordenador do PPGHIS José Ricardo Moreno Pinho. A maioria das atividades citadas foi 

transmitida pelo canal do DCH-V no Youtube, podendo ser acessada livremente por um público 

bem mais amplo do que o inscrito no evento. 

A conferência de abertura foi proferida pelo filósofo, reitor da Universidade Federal da 

Bahia e ex-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 

Superior João Carlos Salles. As mesas redondas foram compostas com as seguintes temáticas e 

palestrantes: Mesa 1: O papel da ciência e da liberdade de cátedra na construção da democracia. 

Palestrantes: Tania Hetkowski, Ronalda Barreto e Valdei Lopes de Araújo. Mediação: Fabricio 

Lyrio Santos. Mesa 2: Poder e sociedade local no debate historiográfico. Palestrantes: Francisco 

Carlos Teixeira da Silva e Frederico Castro Neves. Mediação: Maria das Graças de Andrade Leal. 

Mesa 3: Ensino de História, democracia e cidadania. Palestrantes: Iris Verena Oliveira, Josineide 

da Silva Bezerra e Luciana Rossato. Mediação: Cristiana Ferreira Lyrio Ximenes. Mesa 4: Direitos 

Humanos e democracia: lutas, denúncias e resistências. Palestrantes: Celi Regina Jardim Pinto e 

Luciana da Cruz Brito. Mediação: Priscila Gomes Correia. 

Entre os que defendem que toda história é regional e os que argumentam que toda região 

é parte de uma realidade mais ampla, a história regional e local continua a produzir seus frutos. 

Não obstante seu polêmico enquadramento historiográfico, ela segue contribuindo para a 

ampliação e a problematização do conhecimento histórico sobre diferentes realidades, 

evidenciando processos muitas vezes negligenciados por narrativas históricas já consolidadas. 

Os trabalhos ora publicados confirmam esta assertiva e são um convite à reflexão e ao debate 

historiográfico em torno da História da Bahia, do Brasil e do Mundo, tendo em vista as múltiplas 

experiências vividas pela humanidade em diferentes tempos e espaços. 

 
Santo Antônio de Jesus, 13/10/2022. 

 

Fabricio Lyrio Santos 

Maria das Graças de Andrade Leal 

Jose Ricardo Moreno Pinho 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA: A QUALIDADE DO ENSINO PARA O 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

Antônio Carlos Coqueiro Pereira1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A forma como é tratada a educação nos tempos contemporâneos, com metodologias 

ainda com preceitos da época do ensino tradicional, onde a questão do aprender consiste em 

forma de conhecimento bancária, onde o saber consiste em limitação do que aprender para 

satisfazer o sistema que ostenta o poder, de uma educação vinculada as quatro paredes, sem 

uma contextualização do conhecimento prévio para o conhecimento sistemático tradicional, 

uma educação de ostentação de status de quem ensina, de quem coordena e de quem gerencia 

para seres majoritários e tratados como a menos importante no processo ensino aprendizagem 

que são os alunos. 

Uma educação que a importância são empregos de metodologias e conteúdo para a 

questão profissional de quem está aprendendo sem preocupar com o pensamento racional, 

social, coletivo e crítico de quem está precisando ser um ser crítico, participativo e 

transformador de dogmas e de estigma no decorrer do seu desenvolvimento e crescimento com 

um ser vivo e social. 

A educação sempre tem uma ideologia enganadora de acordo o que propõe governantes 

e dirigentes educacionais para o crescimento da educação moderna, progressiva e 

transformadora. É uma máscara enganadora no papel e na sua prática, escola alienada a grande 

quantidade de conteúdos que muitas vezes são transmitidos de forma incompleta e errônea, sem 

uma pluralidade de mecanismo em âmbito regional, estadual e nacional, imperando o que 

podemos chamar de uma educação elitista e singular.  Vejamos o processo avaliativo do saber 

desse educando que consiste em uma nota quantitativa, uma avaliação que diz processual, 

democrática e igualitária e na sua realidade é voltada para uma diferenciação peculiar para 

diferentes regiões, sem uma base curricular satisfatório que atinge todos os alunados de 

diferentes idades e séries. Uma questão de agravante na formação dos educadores que tem 

 
1 Graduado em Letras-Português/Inglês; Pedagogia; Pós-graduado em Psicopedagogia e Gestão Escolar; 

Mestrando em Gestão e Administração de Políticas Culturais e Educacionais pelo Instituto de Educação Superior 

KYRE`Y SÃSO – Assunção, Paraguai. Trabalho apresentado no Simpósio Temático 1: A História regional na 

educação básica: possibilidades, desafios e experiências, coordenado por Geraldo Magella de Menezes Neto. 
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oportunidades de estarem em sala de aula pelos órgãos governamentais limitadas e 

apadrinhadas para conseguirem vagas em campos de pesquisa na esfera estadual e federal, 

ficando a mercê de quem está dentro dessas instituições responsáveis para tais capacitações e 

aperfeiçoamentos. Tiramos como exemplos países que tem uma tradição em preocupar com a 

qualidade da sua nação no que trata de metodologias inovadora para a sala de aula. Onde a 

maior preocupação está voltada para o crescimento e para o desenvolvimento intelectual e 

pessoal para refletir na questão profissional. Isso nos deixa em uma desvantagem de cem anos 

em retrocesso quanto trata de países como os tigres asiáticos, os países da Europa, Canadá, 

Estados Unidos da América e Chile. Muitas vezes preocupam com investimentos mirabolantes 

com uma educação de qualidade e não alcançando e muitos vezes, sem muitos gastos financeiro, 

só com estratégias metodológicas concretas podem alcançar uma educação de qualidade. 

Outro fato marcante para isso pode ser relacionado a fatores históricos sociais de cada 

países, tendo como exemplo, quando um país foi colônia de exploração em vez de ser de 

expansão. A epistemologia da educação retrata, muitas vezes, na forma como cada governo 

interessa para desenvolver políticas públicas para melhor obter resultado do seu interesse ou da 

maioria da classe elitista no preparo de mão de obra qualificada, para serem “peões” e muitas 

vezes “escadas” para sustentar o interesse da minoria que ostenta o poder aquisitivo financeiro 

e social de uma sociedade. Procuram reformas mirabolantes, metas, planos etc. E para poder 

sustentar o interesse de uma educação capitalista, imperando a desigualdade educacional, 

econômica e social dentro de uma realidade que no mundo onde está sempre buscando uma 

igualdade de todo lado social, uma educação nos moldes de ver com maior clareza a função da 

educação na sua maior essência e finalidade para o crescimento do seu humano. Uma escola 

libertária, tem o poder de transformar um universo social, intelectual e racional de um 

indivíduo, faz com que esse indivíduo seja conhecedor do que é necessário para a sustentação 

física, intelectual e ser transformador em um universo carente de quem pensa no plural. Uma 

escola libertária e interacionista é capaz de mudar uma estrutura convencional para uma 

estrutura multi direcional para o saber. Analisar uma linha de pensamento que diz Michel 

Foucault que “as instituições pedagógicas são para reproduzir sujeitos” para Foucault, é na 

escola que o sujeito nasce e que os moldes de uma escola direcionada ideologicamente, pode 

fazer com que o sujeito seja um mero coadjuvante em um mundo social capitalista.  

Foucault, nas suas publicações, faz com a educação seja vista no ponto arqueológico, 

genealógico e ético e ver claramente como isso se relaciona para ter uma escola libertária, sem 

uma tendência de classe social e sem uma concepção política ideológica, porém, a instituição 
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escola, nos moldes da educação do poder, faz com que seja um mecanismo de alienação e de 

condução de tendências humanas no universo social. Quando trata do tema arqueológico, está 

mostrando a história da humanidade e o poder do mais forte, de quem tem a concepção da 

esperteza e da sapiência, é a relação do homem com o homem, quando trata da genialidade, 

vem à tona a questão da capacidade humana de transformar e de ser transformado, tanto para o 

lado positivo quanto para o lado negativo, vai depender da concepção de quem tem a força da 

persuasão e mostra claramente o poder e o lado ético vem da questão moral, do poder, do saber 

científicos, humanos e de se relacionar entre si com sapiência e moral. Segundo Foucault, esses 

três elementos proporciona o saber para que a consistência do conhecimento humano e é nesse 

ponto que entra a instituição escolar no processo da transformação desse homem. 

Para aplicar Foucault a problemas educacionais, é preciso ter em mente que se está 

fazendo “um deslocamento conceitual” de seu pensamento, ou seja, é preciso tomar 

o instrumental que Foucault aplica em outro campo e deslocá-lo para a área da 

educação. Sendo assim, considerando a temática da subjetividade como a principal 

preocupação do filósofo, podemos tomar suas considerações sobre o sujeito e aplicá-

las à escola, uma vez que este conceito também é chave nas discussões sobre 

educação, procurando realizar uma crítica a essa instituição avaliando a sua função 

no meio social. Desse modo, pelo viés da subjetividade, do assujeitamento do sujeito 

pelas instâncias de poder, das suas relações com o saber e o poder, e também da 

questão ética, é possível trabalhar proveitosamente a filosofia foucaultiana 

aplicando-a à educação e à escola.  (GALLO, 2011)  

 

Na concepção de Foucault, a educação orientada por uma escola que não tem um poder 

libertário para transformar o sujeito para uma concepção crítica, inovadora, transformadora e 

com a capacidade de poder modificar situações que faz com que ele, o sujeito não tenha 

capacidade de ser um ser, moral, ético, ideológico e de capacidade de transpor adversidades 

para ter uma vida adequada nos moldes natural de uma sociedade. A escola será uma mera 

sustentação da elite, da alienação do mais forte e do que vai ostentar o poder para diferenciar 

classe social e de condição humana. 

Pierre Bourdieu tem uma ideologia quase similar à de Michel Foucault, quando retrata 

a educação e a pratica pedagógica como um processo de libertar o sujeito para uma vida 

democrática e de uma condição igual para que possa enfrentar de justa igualdade no campo 

social com aqueles que tem uma vida privilegiada com dinheiro, tempo de poder estudar com 

mais eficiência e sem preocupar com a desigualdade social e neste termos ele afirma que: 

Supunha-se que por meio da escola pública e gratuita seria resolvido o problema do 

acesso à educação e, assim, garantida, em princípio, a igualdade de oportunidades 

entre todos os cidadãos. Os indivíduos competiriam dentro do sistema de ensino, em 

condições iguais, e aqueles que se destacassem por seus dons individuais seriam 

levados, por uma questão de justiça, a avançar em suas carreiras escolares e, 

posteriormente, a ocupar as posições superiores na hierarquia social. A escola seria, 
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nessa perspectiva, uma instituição neutra, que difundiria um conhecimento racional 

e objetivo e que selecionaria seus alunos com base em critérios racionais.  
(BOURDIEU, 1998) 

 

Pode afirmar que o autor via de formar renovadora o papel da instituição escolar pública 

como uma opção salvadora daqueles que buscavam a aprendizagem igualitária para poder 

disputar a sua sobrevivência dentro de uma classe social. Porém, a instituição escolar foi 

transformada para a sustentação de dogmas e estigmas que sobressaia no seu currículo e na 

prática pedagógica a alienação do indivíduo para ser algo de sustentação para aquele que tinha 

o poder.  Segundo Bourdieu:  

Simplesmente, seleciona os mais talentosos a partir de critérios objetivos. Bourdieu 

questiona frontalmente a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, 

argumentando que o que essa instituição representa e cobra dos alunos são, 

basicamente, os gostos, as crenças, as posturas e os valores dos grupos dominantes, 

dissimuladamente apresentados como cultura. A escola teria, assim, um papel ativo 

– ao definir seu currículo, seus métodos de ensino e suas formas de avaliação – no 

processo social de reprodução das desigualdades sociais. Mais do que isso, ela 

cumpriria o papel fundamental de legitimação dessas desigualdades, ao dissimular 

as bases sociais destas, convertendo-as em diferenças acadêmicas e cognitivas, 

relacionadas aos méritos e dons individuais. (BOURDIEU, 1998) 

 

A escola libertadora, fazendo uma análise do que diz Bourdieu, devia ser o principal 

mecanismo de libertação para que o indivíduo possa interagir e sobreviver as injustiças sociais 

que são tratadas simplesmente por uma máscara que diz que a instituição escolar é uma entidade 

democrática e libertadora. 

E nesse contexto, percebe que a boa vontade de gestores educacionais e de quem cuida 

da educação não preocupa com a formação continuada do educador. 

A práxis de um bom educador precisa de ter uma preparação de conhecimento do que 

for ensinar, para formular seus métodos, sua didática e por consequente a capacidade de e 

motivar e sensibilizar o educando para o querer saber. Assim, pode entender que a preparação 

do professor/educador seja efetiva e continua e sem intervalo para que seja alvo de especulação 

ou barganha pelos entes federados, pois, as leis que regem a Constituição Federal no que trata 

desse assunto é bem clara e sendo reforçado pela Lei e Diretriz e Base da Educação e o Conselho 

Federal de Educação e o Plano Nacional de Educação. 

 

A NECESSIDADE DO PROFESSOR ANTROPÓLOGO NA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

 

Dentro de qualquer área em que trata de uma relação do homem com o meio onde vive, 

do homem em relação com o outro homem em uma gama social é de tamanha necessidade de 
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conhecer a antropologia. Assim, pode ser salutar em mencionar em que o homem deve conhecer 

a si e todos que fazem parte da camada social. Também pode ser objetivo falar que esse 

conhecimento está em todas as áreas de profissão em que relaciona ao meio público igualitário 

e democrático. Com essa ideologia, pode dizer que a antropologia e a geopolítica estão atreladas 

ao conhecimento do homem e o local onde ele está inserido historicamente, economicamente, 

socialmente, ideologicamente e politicamente. Esse estado de conhecimento torna-se o homem 

pesquisador, leitor, escritor e por último um verdadeiro antropólogo. É assim que dever ser o 

profissional de educação, principalmente o professor, pois não pode ficar atrelado naquilo que 

tem de formação inicial, tem que buscar a compreender as atitudes do homem em vários 

aspectos, desde a sua história familiar até a sua morte e buscar dentro da história pós morte do 

homem o seu legado. Assim pode compreender que o profissional de educação (professor) tem 

que ser dinâmico na sua formação para poder ser diferente no processo de professar 

conhecimento e de transforma indivíduo na sua conjuntura humana e com a preparação para 

enfrentar as diversidades encontradas dentro da sociedade onde está inserido. Quando falar em 

um professor antropólogo, não quer dizer que é só no conhecimento histórico, geográfico, 

filosófico, sociológico ou de outra natureza humana, mas também a formação adequada para o 

uso de novas ferramentas com que faz inovar a sua pratica metodológica, a vontade do aluno 

aprender, a facilidade com que vai aprender e isso só pode acontecer com a pratica do uso das 

tecnologias dentro da sala de aula. 

Com o advento do isolamento social, tem professores, trocando a sala de aula, pela sala 

da casa para transmitir lives, informação em que o aluno possa interagir de longe com o 

professor e não ficar sem aprender ou sem uma informação para adquirir conhecimento. A 

educação medieval e moderna tem que sai do espaço de evidência e caminhar na seara do 

desenvolvimento e praticidade do caminho para o aprendizado efetivo e motivador do Século 

XXI. Neste contexto veja a citação abaixo: 

Enquanto vemos muitos cursos tradicionais sustentando-se única e exclusivamente na 

proximidade natural de suas aulas presenciais, a educação mediada pelas tecnologias 

não para de evoluir e de criar condições para a efetiva redução de distâncias. Esse 

avanço tecnológico pode ser utilizado não apenas em cursos a distância, mas em 

cursos presenciais (TORI, 2002 apud KENSKI, 2012, p. 89). 

 

Na realidade em que a citação acima aborda, nesse tempo de pandemia do COVID 19, 

está obrigando a população a ficar em casa, as aulas presenciais suspensas, professores na 

preocupação de deixar alunos sem uma opção de aprendizagem estão recorrendo a tecnologia 

para administrar aula online, lives e orientações de atividades propostas para que o aluno não 

tenha uma perca no conhecimento escolar. Porém, tem muitos profissionais de educação, 
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professores que ainda não sabem nem instalar um Datashow e como estão se virando para 

propor a seus alunos a oportunidade de fazerem tarefas ou terem a oportunidade de aprender 

virtualmente? Aí vem aquela práxis de que a tecnologia, o conhecimento e a necessidade de 

conhecer um todo dentro da educação faz necessários a formação continuada em várias áreas 

educacionais para os professores. 

 

OS DIVERSOS SABERES DA METODOLOGIA EDUCACIONAL DO SÉCULO XXI 

 

A necessidade de o professor ter vários saberes, vem de uma premissa que está sendo 

um problema enorme dentro das unidades escolares, a dificuldade do aprender, a frequência do 

aluno dentro da escola, a falta de interesse do aprender e principalmente a concorrência do 

conhecimento de informação rápido que traz o celular ou outro meio tecnológico e isso está 

promovendo um aumento significativo para a crescente evasão escolar nas séries do 

Fundamental II e no Ensino Médio. O desinteresse, a aula maçante do professor que não é 

pesquisador ou que não tem uma didática que possa escolher um método inovador por falta de 

conhecimento ou busca de mais conhecimento para cativar o seu aluno a ter prazer, entender a 

necessidade do aprender, de forma mais concisa e adequada. Para isso o professor tem que 

buscar dentro da sua metodologia a pratica efetiva e motivadora que é a trans, multi, intra-

disciplinaridade, dentro da sua explicação unir de forma associativa várias formas de 

informação para que a aula não seja maçante e motivadora. Fazer a diferença entre a aula 

administrada pelo professor ser mais atrativo do que a informação recebida pelos meios 

eletrônicos. O professor só pode ter essa habilidade se ter uma condição de conhecimento em 

várias vertentes disciplinar e curricular dentro do universo da educação. Um professor que 

acomoda só com a formação da sua graduação, que propõe só ensinar o que aprendeu na 

academia não vai conseguir ter esse jogo de cintura para cativar, motivar e segurar o aluno na 

sala de aula ou na escola e fazer ele querer aprender o que está sendo ensinado. 

A antropologia como ciência preocupa-se com a questão das diferenças e busca propor 

formas de intervenção sobre a realidade, papel a que se dirige qualquer conhecimento 

produzido a partir das relações entre os homens e o mundo social criado por eles. 

Talvez, por essa razão, Manuela Carneiro da Cunha (1998) tenha chamado a atenção 

para o fato de que não são as culturas que criam as sociedades, mas são as sociedades 

que criam as culturas. Assim, torna-se necessário o desvendar da sociedade onde se 

está e onde se vive, para compreender os dispositivos da cultura ou das culturas que 

operam nesse contexto. Contudo, as relações entre os homens, constitutivas da vida 

em sociedade, são, sempre, profundamente heterogêneas e marcadas por relações de 

poder socialmente construídas. Dessa forma, a constituição de um campo de tensão 

entre sujeitos sociais diversos expõe ao pensamento e à prática antropológica três 

grandes processos inerentes às sociedades modernas: a) busca permanente pela 

homogeneização; b) existência da contradição; c) a ameaça constante do conflito. 

(GUSMÃO, 2008, p. 54). 
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Assim, pode perceber que a antropologia e a diversidade da prática educacional vão 

fazer com que o indivíduo dentro do universo escolar, seja aceitando a sua conjuntura social ou 

negando de forma crítica e com base no que está aprendendo no universo antropológico com 

professores que empregam essas modalidades dentro da sua prática de ensino (metodologia) e 

é capaz de modificar o querer, o interesse e a estimulação de motivação em querer ser um ser 

transformador. No contexto acima, quando fala em uma educação renovadora e que mexe com 

o psiquê do sujeito dentro da escola, vai contrapor com muitas ideologias de dirigentes 

educacionais, de gestores de órgãos públicos e com a camada mais elitizada que ostenta o poder 

sobre as classes dominantes e por isso a antropologia pode ser uma ferramenta em que sendo 

colocada em pratica dentro do universo escolar e acadêmico vai fazer o educando, o sujeito 

social transformar em uma pimenta malagueta quente e vai contradizer a verdade imposta 

predominante das classes elitizadas dentro de uma sociedade. Quando falamos em uma escola 

ou modalidade de ensino libertadora, igualitária, democrática e participativa, estamos falando 

de uma escola de caráter antropológica, pois essa unidade de ensino está buscando interagir o 

que vem de fora para dentro e de dentro para fora e conhecendo todo histórico-cultural do local 

onde está inserida e tentar aprimorar o seu lado positivo e modificar e fazer ser positivo o que 

é negativo por meio do fazer o seu papel como instituição de transformação social. A escola 

antropológica muda todo o paradigma em que a diversidade propõe aos seus educandos. 

Assim, a cultura como matéria-prima da antropologia não é um dado, uma herança, 

algo que se tem e que se herda como diz Cuche (1999), mas é uma construção que se 

inscreve na história das relações dos homens entre si. Tais relações decorrem do 

contato e do jogo de distinção que, historicamente, estabelecem as diferenças culturais 

entre um eu e um outro. Nesse sentido, ‘as culturas nascem de relações sociais que 

são sempre desiguais’ (CUCHE, 1999, p. 243), de modo que as hierarquias culturais 

resultam da hierarquia social existente. Assim, para o autor, a cultura de um grupo 

não é independente de outro grupo que com ele se defronta, e nesse confronto criam 

um campo de tensão, às vezes de violência e de conflito, que expressa relações de 

poder imersas num campo político que deve ser considerado. Por essa razão, a não-

consideração desses pontos, em termos das teorias do passado e do presente, leva a 

que não se compreenda a extensão, o alcance e os limites da ciência que hoje 

praticamos. Como diz Kuper (2002, p. 309), ‘as teorias modernas sobre cultura 

reciclam as anteriores e se prestam a propósitos políticos semelhantes’. Este o desafio 

necessário de confrontar e fazer dialogar com a antropologia e os estudos culturais, 

nomeadamente, no campo da educação. (GUSMÃO, 2008, p. 5). 

 

Atualmente muitos professores que estão na ativa, que nas suas práticas educacionais 

não utiliza a relação das multidisciplinas no emprego de suas metodologias, precisam ter 

múltiplos conhecimentos e também tem um agravante que também foram vítimas dos seus 

professores do passado em que praticavam condição tradicional na forma de ensinar, visto que, 

mesmo sendo na época escolas que proporcionavam o negligenciamento do pensar, do 
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raciocinar e do compreender para não ferir quem ostentavam o poder. Também pode dizer que 

poder ser uma artimanha da pratica antropológica da condição de perpetuação do poder de 

poucos para que muitos não fossem obstáculos e de alicerce do desenvolvimento da classe 

majoritária que sonhava com a ascensão no meio social, econômico e intelectual dentro da 

condição humana adequada para a vivencia no mundo. 

 

A NECESSIDADE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA TER A FORMAÇÃO 

CONTINUADA PARA PODER ENFRENTAR A DESIGUALDADE SOCIAL 

 

Existe uma dicotomia entre o sujeito saber, conhecer, do compreender, entender, 

analisar e de transformar dentro da esfera educacional. Muitos dirigentes educacionais e 

gestores do executivo e legislativo de um país, estado e município não tem interesse da vertente 

em que as instituições de ensino promova o verbo no infinitivo dentro da prática pedagógica do 

professor que tem como objetivo preparar os seus educandos para o viver no meio social, do 

respeito, de ter ética e moral nas situações adversas dos alunos que estão à mercê da linha de 

pobreza, da desigualdade social e do desiquilíbrio econômico dentro do universo educacional. 

Pois esses que estão sendo oferecido novas formas de aprender, pode ser um que vai tirar a zona 

de conforto daqueles que estão na camada superior da pirâmide etária e fazer com que a 

oscilação da pirâmide não seja favorável que acomodou com a permanência no topo da 

pirâmide.  Aí que entrar os órgãos centrais do controle dessa desigualdade que são os políticos, 

os dirigentes educacionais que querem permanecer no conforto e a elite que patrocinam os 

políticos na condição de ser o sustentador de classe social. Vejamos a citação abaixo o que diz: 

Podemos dizer que a resolução da crise foi um misto das três possibilidades, porque 

por um lado, ao se voltar para a própria sociedade, começa a estreitar seus laços com 

a sociologia e estudará enclaves sociais bem delimitados e com características 

específicas, isto é, que tenham dimensões restritas, de modo de permitir a utilização 

do método de trabalho de campo e que guardem uma relação de diferenciação com as 

tendências hegemônicas da sociedade. Podemos mencionar dois exemplos da escolha 

que a antropologia fez. O primeiro exemplo nos remete à Escola Sociológica de 

Chicago, na qual nas primeiras décadas do Século XX começaram a tomar como 

objeto os diferentes grupos que viviam na cidade de Chicago; assim, tornam-se objeto 

de pesquisa grupos de migrantes ou grupos profissionais. O segundo exemplo nos leva 

às décadas de 1950 e 1960 e aos estudos de comunidades camponesas. O camponês 

passou a representar o “selvagem de dentro” (LAPLANTINE, 2003, p. 15).  

 

Como percebe na citação acima, a diferença em que a sociedade, através da cultura 

econômica e espacial faz com que a antropologia dentro da sociologia faz uma dicotomia entre 

as classes e ainda promove um desiquilíbrio no comportamento humano ideológico quando 

trata de direitos, de concepção do que é bom para um sem analisar a consequência que pode 
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acontecer para o outro. Assim vemos não só na questão de contexto social em uma vida em 

sociedade, com na questão econômica, educacional, na conjuntura cultural em que está inserido 

o cidadão.  A promoção do conhecimento antropólogo precisa de uma forma mais efetiva a 

condução do ser transformador de conhecimento e de ensinamento a ter condição em fazer com 

que a sua condução seja mais eficaz no universo educacional, visto que o meio onde esse 

conhecimento seja a escola, através dos professores antropólogo e como esse professor vai e 

pode ser antropólogo? Quando existir uma política educacional formada e concretizada para o 

cumprimento das leis que são ratificadas nos anais educacionais e que só configura no papel e 

que pouco são colocadas em práticas para essa formação. E o quem pode propor essa formação? 

Aqueles que gerencia a educação, os conselhos educacionais das três esferas de governo com 

suas diretrizes educacionais, com suas Planos Educacionais, Cumprir as prorrogativas da 

CAPES, do INEP e do MEC, não deixar só como configuração no papel.  

Abrir mais vagas nas instituições públicas de ensino superior nas modalidades strictu e 

lato sensu, propor regras mais flexivas para professores de educação básica efetivos das 

ingressar em curso de formação de mestrado e doutorado com mais efetividade e realmente 

fazer com que saia do papel no que está na lei educacional. Neste contexto, com a formação 

adequada em várias vertentes de formação superior, onde vai promover o professor a não ser 

mais limitado de conhecimento, e sim forçar a ser pesquisado em várias searas de conhecimento 

com titulação, o professor vai se tornar um antropólogo e motivador do aluno que se sente 

desmotivado com novas práticas metodológicas. 

De acordo com essa teoria, marginalizados são os grupos ou classes dominadas. 

Marginalizados socialmente porque não possuem força material (capital econômico) 

e marginalizados culturalmente, porque não possuem força simbólica (capital 

cultural). E a educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui 

um elemento reforçador da mesma. Eis a função logicamente necessária da educação. 

Não há, pois, outra alternativa. Toda tentativa de utilizá-la como instrumento de 

superação da marginalidade não é apenas uma ilusão. É a forma através da qual ela 

dissimula, e por isso cumpre eficazmente, a sua função de marginalização. Todos os 

esforços, ainda que oriundos dos grupos ou classes dominados, reverte sempre no 

reforçamento dos interesses dominantes (SAVIANI, 1999, p. 32). 

 

Na citação apresentada acima, mostra claramente que a educação e a preparação do 

profissional de educação ( o professor) precisa ter uma habilidade metodológica, para 

proporcionar a diminuição do distanciamento das camadas marginalizadas culturalmente, 

economicamente e socialmente com a utilização da pratica de conhecimento voltada com a 

necessidade do educando aprender, como aprender, para que aprender e se sentir útil dentro do 

espaço onde está inserido e para isso, o educando precisa ter professores com multi formação 
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superior com formação continuada em várias aéreas de conhecimento e assim vai passar ser um 

professor antropólogo. 

 

A ANTROPOLOGIA E A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCARIA EM 

UMA EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA 

 

Conhecer, saber tem várias vertentes de dicotomia dentro da educação, pode conhecer, 

pode saber, mas difere do compreender, reconhecer, do analisar, do refletir e do entender. Pode 

conhecer através do olhar, do ouvir, do tocar e do sentir, mas não vai compreender o que está 

por trás dessas faculdades físicas que tem, pois para a compreensão, o reconhecimento, a 

análise, e para o entendimento tem que usar o pensamento, a razão e o mais importante de tudo 

e o fato de tudo isso envolve o lógico e quando utilizamos isso, vai de encontro com o que pensa 

em pratica metodológica educacional. Pois quando o professor explica, o aluno ouvi, não quer 

dizer só o ouvir que ele compreende, quando o professor mostra uma figura ou ver o que escreve 

na lousa e copia no caderno, não quer dizer que ele aprende, compreende e analisa, então, o 

professor precisa utilizar mais do que isso para estimular o pensamento e o raciocínio do aluno 

com explicações com relacionamento de outros conhecimento como exemplo para o estimulo 

de reflexão por parte do aluno do que está sendo explicado e isso faz com que a formação do 

professor continuada possibilite a aprendizagem racional com maior eficácia para desenvolver 

o senso crítico e transformado do aluno. É deixar de ser um ensinamento bancário, depositante 

de conhecimento, de saber e partir para a aprendizagem reflexiva, inovadora e proporcionar que 

o aluno possa se sentir útil no que estar sendo orientado pelo professor antropólogo. A educação 

libertária vai tirar o aluno do anonimato social, vai promover uma condição de ser 

transformador, crítico e inovador dentro do espaço onde está sendo um agente de 

transformação. A educação e a escola libertária vão proporcionar a diminuição da desigualdade 

social, cultural, econômica e incomodar o que ostentam status e que estão acomodados no topo 

da pirâmide etária.  

 

CONCLUSÃO 

 

A necessidade da formação do professor continuada é de suma importância para o 

desenvolvimento da compreensão, do reconhecimento, da reflexão, da análise e da busca da 

razão por parte do aluno do que está aprendendo. Com isso o professor está usando as várias 
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formas do seu saber com uma habilidade motivadora através da sua explicação relacionando 

vários saberes para chegar a um ponto determinado do que quer ensinar. Isso deve a uma 

formação continuada, com o intuito de transformar uma escola e a educação tradicional em uma 

escola libertária igualitária e transformadora. Assim vai distanciar a desigualdade de quem está 

no topo da pirâmide etária com quem está na camada mediana e na camada mais baixa. A 

educação sempre teve uma tendência em atender quem está no poder, foi no período medieval, 

na modernidade e até nos dias de hoje na contemporaneidade. E isso proporciona que sempre 

temos um desajuste em que na época de crise em um espaço geográfico seja claramente 

evidenciado. Estamos passando por uma crise e basta o país ter uma crise de qualquer natureza 

econômica, social e de saúde fica claramente quem mais sofre. Portanto, a preparação do 

professor com uma formação continuada com acesso prioritário para ingressar em uma 

instituição de promoção de formação strictu e de latu senso seja facilitada conforme estão 

escritas nos anais educacionais e que são leis e não são colocadas em sua prática. Assim percebe 

que existe uma tendência a não querer que a educação seja realmente igualitária, democrática, 

libertaria em um país que tem uma quantidade enorme de desajuste sociais e educacionais. 
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O DESENVOLVIMENTO DE NARRATIVAS HISTÓRICAS QUADRINIZADAS 

COMO METODOLOGIA DE ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Wilker Marcos Franceschi1 

 

 

Este trabalho é apenas um pequeno fragmento da dissertação desenvolvida no Programa 

de Mestrado Profissional em Ensino de História (profhistória) da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro. 

A pesquisa em questão surgiu a partir da dificuldade encontrada por mim e por outros 

tantos professores de transformar a aprendizagem de História em algo que seja significativo 

para os alunos da Educação Básica, levando-os a se perceberem como sujeitos históricos que 

são influenciados e que influenciam os rumos da história. 

Para alcançarmos tal objetivo, entretanto, primeiro é necessário desconstruirmos a 

imagem que muitos de nossos alunos têm da disciplina de História, como sendo uma simples 

narrativa dos grandes feitos de heróis do passado, dedicada ao estudo de acontecimentos 

extremamente distantes da realidade deles, tanto temporalmente, quanto geograficamente. 

Tal imagem, acerca da disciplina de História, se deve em grande parte à falta de 

capacitação oferecida pelos cursos de formação de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental para trabalhar com os conceitos históricos, o que acaba transformando o ensino 

de história em uma simples narrativa do passado. De forma que os alunos desta fase são levados 

a memorizar datas e nomes, tanto dos personagens, quanto dos locais envolvidos nos 

acontecimentos considerados importantes pela narrativa histórica tradicional. 

Todavia, devemos pontuar que esta situação muitas vezes acaba se repetindo em outras 

fases da Educação Básica, devido à fatores como a falta de capacitação didático-pedagógica 

adequada e de formação profissional continuada. 

Obstinado a modificar tal visão, eu sempre me esforcei para tornar as minhas aulas mais 

interativas e atraentes, buscando assim aproximar o aluno de nosso objeto de estudo. Todavia, 

eu ainda não estava satisfeito com a minha prática docente, de forma que a minha ânsia por 

melhorá-la levou-me a ingressar no profhistória, um programa de mestrado que “tem como 

objetivo proporcionar formação continuada aos docentes de História da Educação Básica, com 
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apresentado no Simpósio Temático 1: A História regional na educação básica: possibilidades, desafios e 
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o objetivo de dar qualificação certificada para o exercício da profissão, contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ensino” (CAPES, 2019). 

Logo após o início deste curso, passei então a refletir sobre as diversas possibilidades 

de pesquisa que poderia conduzir em minha dissertação. Dentre as inúmeras alternativas que 

passaram pela minha cabeça, a única constante era o meu desejo de desenvolver uma pesquisa 

e um produto que pudessem colaborar, não somente para minha prática docente, mas também 

para a de outros professores que, assim como eu, enfrentaram em algum momento de sua 

carreira dificuldades para despertar o interesse e o apreço de seus alunos pela História. 

Diante de tal empasse, resolvi então recorrer ao maior educador brasileiro, Paulo Freire, 

o qual afirma que o professor deve sempre levar em consideração os conhecimentos prévios 

trazidos por seus alunos, de forma a tornar a aprendizagem mais significativa para eles. Foi 

neste momento, então, que decidi dedicar a minha dissertação para abordar questões relativas 

ao ensino de história local. Pois como pontuado por Raphael Samuel, a história local dá ao 

indivíduo “uma ideia muito mais imediata do passado. Ele a encontra dobrando a esquina e 

descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, seguir 

suas pegadas nos campos” (1990, p. 220). 

Entretanto, a história local ainda é uma temática pouco abordada pelos cursos superiores 

de formação de professores de História, de forma que ao trabalhar este tema junto aos 

professores da Educação Básica, primeiro faz-se necessário definirmos o que exatamente é 

história local. Dito isto, apresentaremos agora a definição dada pela historiadora e educadora 

Maria Aparecida Leopoldino Tursi Toledo. 

De acordo com a Tursi, a história local nada mais é do que: 

Uma modalidade de estudos históricos que, ao operar em diferentes escalas de 

análises, contribui para a construção de processos interpretativos sobre as diferentes 

formas de como os atores sociais se constituem historicamente. Ou seja, interessa-se 

pelos modos de viver, coletivos e individuais, dos sujeitos e grupos sociais situados 

em espaços que são coletivamente construídos e representados, na 

contemporaneidade, pelo poder político e econômico, sob a forma estrutural de 

“bairros” e “cidades” (TOLEDO, 2010, p. 751). 

 

Uma vez que já definimos o que é história local, é importante que discorramos sobre a 

sua relevância científica e pedagógica. Ao discorrer sobre a importância desta modalidade de 

estudos históricos, o autor português Francisco Ribeiro da Silva pontua que, 

O conhecimento da história local é indispensável para a construção da história 

nacional. Esta não é forçosamente a que é feita na capital e escrita na perspectiva da 

capital, mas a que interpreta com fidelidade o sentir, o pensar e o viver de um povo 

(1999, p. 383). 
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Como mencionamos na introdução deste trabalho, desde o início desta pesquisa o nosso 

principal objetivo sempre foi o de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo 

e prazeroso para os alunos. De forma que, a adoção desta temática, visava trazer para a sala de 

aula os conhecimentos prévios dos alunos, aproximando-os de seu objeto de estudo e levando-

os a se perceberem como agentes históricos e membros da comunidade local. 

As professoras e historiadoras Marlene Cainelli e Maria Auxiliadora Schmidt dedicaram 

parte de seu livro “Ensinar História” para tratarem de questões ligadas ao ensino de história 

local. Ao discorrem neste livro sobre as questões do ensino escolar de história local, as autoras 

afirmam que tal trabalho “pode ser instrumento idôneo para a construção de uma história mais 

plural, menos homogênea, que não silencie a multiplicidade de vozes dos diferentes sujeitos da 

História” (2004, p. 113). 

Ainda no tocante à utilização da história local no processo de ensino-aprendizagem 

escolar, Schmidt e Cainelli pontuam que esta temática: 

Pode favorecer a recuperação de experiências individuais e coletivas do aluno, 

fazendo-o vê-las como constitutivas de uma realidade, histórica mais ampla e 

produzindo um conhecimento que ao ser analisado e retrabalhado, contribui para a 

construção de sua consciência histórica (2004, p.114). 
 

Fala esta que é corroborada por Elison Antonio Paim e Vanessa Picolli, segundo os 

quais o ensino de história local é extremamente importante, pois ao tratar das especificidades 

do local pode-se “apresentar aos alunos uma história que parta de um acontecimento ou de um 

cotidiano que eles conhecem empiricamente e, assim, estudar e relacionar os acontecimentos 

locais com os acontecimentos globais” (2007, p. 114). 

De acordo com o historiador e professor Cesar Augusto Jungblut, a adoção de um 

enfoque local pode ser altamente positivo para o processo de ensino-aprendizagem de história, 

uma vez que ao proporcionar uma maior aproximação entre o discente e seu objeto de estudo, 

o professor possibilita que os mesmos estabeleçam relações entre os conteúdos aprendidos nas 

aulas de história e o seu cotidiano. Desta forma, o aluno passa então a se enxergar como agente 

histórico, rompendo assim com a sua apatia e desenvolvendo um maior interesse pelo estudo 

da história (2011, p. 99-100). 

Nas palavras do autor: 

Tal procedimento metodológico, pelo fato de promover a aproximação da memória 

histórica e de vivências mais concretas, permite também uma mudança no processo 

de ensino na sala de aula, pois tende a incentivar e motivar o estudante a pesquisar, a 

construir o conhecimento, tendo por base aquilo que ele mesmo pode buscar mais 

próximo de si, fugindo do estudo tradicional de sala de aula, aquele calcado em grande 

parte nas verdades dos livros didáticos (JUNGBLUT, 2011, p. 98). 
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Diante do exposto, julgamos ser de extrema importância que os alunos da Educação 

Básica conheçam melhor a história de seu bairro, de seu distrito e de seu município, de forma 

que eles passem então a se enxergarem como agentes históricos, que tanto interferem, quanto 

sofrem com a ação de terceiros nos rumos da história de sua localidade. Além disto, também 

esperamos que o ensino de história local os leve a compreenderem os problemas que afligem 

sua localidade, de forma que possam então buscar soluções para os mesmos. 

Posto isto, uma vez que já havia decidido a temática principal de minha pesquisa, faltava 

agora definir a forma como a história local seria trabalhada com os alunos. Destarte, passamos 

então a analisar qual seria a melhor forma de transmitir, de forma inteligível, para os alunos os 

resultados desta pesquisa. 

Ao discorrer sobre os possíveis suportes utilizados pelos historiadores para apresentar 

os resultados de suas pesquisas, Barros levanta as seguintes questões: 

Uma vez que o historiador já se tem familiarizado com fontes ligadas a outros suportes 

que não o textual, não será possível incorporar esta linguagem que a ele se torna 

familiar na própria elaboração de seu produto historiográfico? Será o formato livro o 

único destino de um bom trabalho historiográfico? (BARROS, 2010, p. 108). 

 

Respondendo ao questionamento de Barros, acreditamos que o livro não deva ser o 

único destino dos trabalhos de pesquisa historiográfica. Uma vez que devemos levar o 

conhecimento produzido pela Academia para além de seus muros, faz-se necessário que os 

historiadores também se utilizem de outras linguagens, que não a científica, para que possam 

alcançar os mais variados públicos. 

Posto isto, Geane da Silva e Silva e Douglas Mota Xavier de Lima irão afirmar que, 

para se obter sucesso no processo de ensino-aprendizagem é imprescindível que “o educador 

aproxime o conteúdo da realidade do aluno e ensine em uma linguagem que o educando está 

familiarizado, incentivando uma melhor compreensão dos conceitos apresentados” (2019, p. 

220). 

No que se refere ao processo de transposição da pesquisa histórica de âmbito local para 

uma linguagem mais acessível ao público escolar, optamos por transpor tal pesquisa para o 

formato quadrinístico. 

Esta decisão foi motivada por três fatores: 

• A popularidade da linguagem quadrinística entre o público em idade escolar; 

• As abundantes possibilidades oferecidas por esta linguagem, a qual possibilita que o 

processo de ensino-aprendizagem não se restrinja apenas aos aspectos verbais; e 

• A minha familiaridade com esta linguagem. 
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Devemos pontuar, entretanto que, a utilização da linguagem quadrinística no processo 

de ensino-aprendizagem não é nenhuma novidade para os professores da Educação Básica e 

nem mesmo para os pesquisadores acadêmicos. 

A popularidade das histórias em quadrinhos junto ao público escolar tem levado 

diversos professores da Educação Básica a utilizarem este meio de comunicação como 

ferramenta didático-pedagógica. 

O fato das obras quadrinísticas respeitarem o timing dos leitores, é um aspecto deveras 

importante no tocante a questão da aprendizagem escolar, uma vez que cada aluno possuí um 

tempo próprio de assimilação. De mais a mais, estas obras também proporcionam que os alunos 

desenvolvam melhor suas habilidades de leitura e interpretação, tanto das informações verbais, 

quanto das pictóricas. 

Devemos pontuar também que a quadrinização de narrativas históricas já é uma prática 

consagrada no meio quadrinístico. Entretanto, aqui cabe uma ressalva, uma vez que tal 

produção nem sempre é fruto de uma adequada pesquisa histórica, a qual muitas vezes acaba 

sendo conduzida pelos próprios quadrinistas ou por seus auxiliares, que geralmente não 

possuem formação e capacitação adequada para conduzirem tais pesquisas. 

Como expomos em nossa dissertação, muitos pesquisadores da área acadêmica vêm 

desenvolvendo pesquisas sobre as possibilidades de utilização da linguagem quadrinística no 

ensino escolar, tendência esta que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e a qual 

se demonstra irreversível. 

Inclusive, diversas das pesquisas por nós apresentadas ao longo de nossa dissertação 

comprovaram a eficácia da utilização desta linguagem como ferramenta otimizadora do 

processo de ensino-aprendizagem nas mais variadas disciplinas escolares, com um destaque 

especial para a disciplina de História. 

Após definirmos os recortes de nossa pesquisa, passamos então a nos dedicar a 

realização de uma vasta investigação bibliográfica a respeito das possibilidades oferecidas pela 

linguagem quadrinística ao processo de ensino-aprendizagem, analisando atentamente suas 

características, bem como suas vantagens e desvantagens. 

Tal estudo visava a comprovação dos benefícios trazidos por esta linguagem para o 

processo de ensino-aprendizagem, bem como a reunião de informações para o desenvolvimento 

de um tutorial destinado aos professores de História da Educação Básica que desejem 

desenvolver narrativas quadrinísticas de história local. 
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A hipótese que pretendemos demonstrar através desta dissertação é que, ao ver a história 

da sua localidade retratada nas páginas de uma revista em quadrinhos, o aluno passará então a 

enxergar a si próprio, bem como os seus familiares, amigos e vizinhos, como partícipes da 

história e não como meros observadores. 

Devemos pontuar também que, o profhistória, enquanto Programa de Mestrado de 

Ensino de História, não somente propõe, como torna obrigatório, o diálogo entre duas 

disciplinas distintas, História e Pedagogia. Sendo assim, nossa pesquisa se atentou não somente 

aos aspectos epistemológicos da História, mas também àqueles referentes à Pedagogia, 

disciplina responsável pelos estudos na área de ensino-aprendizagem. 

Além destas duas áreas mais gerais, nossa pesquisa também propôs um maior 

aprofundamento acadêmico sobre três temáticas específicas, “história local”, “linguagem 

quadrinística” e “ensino de história”, bem como a possibilidade de um diálogo entre estes três 

temas. Todavia, embrenhar-se na complexidade formada pelo entrelaçar dos campos da 

História, da Comunicação e da Educação, não é uma tarefa fácil, em razão das singularidades 

de cada um destes ramos epistemológicos. 

Destarte, para alcançarmos nossos objetivos, desenvolvemos um vasto estudo 

bibliográfico, consultando importantes pesquisadores destes três diferentes campos. Tal 

amplitude em nossa pesquisa foi necessária para que pudéssemos abarcar todos os aspectos da 

linguagem quadrinística, bem como de sua utilização no processo de ensino-aprendizagem, 

além das questões próprias da pesquisa de história local e do ensino escolar de história. Assim 

sendo, a nossa pesquisa foi dividida em três capítulos, cada qual focado em uma destas 

temáticas. 

No primeiro capítulo de nossa dissertação, abordamos a questão dos diferentes recortes 

espaciais adotados nas pesquisas de história, além de expormos algumas definições de história 

local e especificarmos qual o conceito utilizado por nós neste trabalho. Também apresentamos 

um pequeno resumo acerca da produção de história local realizada em nosso país. Concluímos 

o capítulo, com uma síntese dos mais relevantes estudos nacionais acerca do ensino escolar de 

história local. 

Para sustentar nossas falas sobre história local recorremos aos trabalhos de autores como 

Amilcar Viana Martins Filho, Cesar Augusto Jungblut, José d’assunção Barros, José Italo 

Bezerra Viana, Luís Reznik, Marcos Lobato Martins, Pierre Goubert, Raphael Samuel, entre 

outros. 
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Já no segundo capítulo, nos enveredamos pelas características peculiares da linguagem 

quadrinística e apresentamos ao leitor o potencial da utilização desta linguagem no processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, também elencamos algumas possibilidades do uso das 

histórias em quadrinhos nas aulas de História. 

Para tal, recorremos a autores como Álvaro Moya, Antônio Luiz Cagnin, Barbara 

Postema, Didier Quella-Guyot, Djota Carvalho, Flávio Calazans, Juan Acevedo, Juliana 

Martins Pereira, Leila Rentroia Iannone, Moacy Cirne, Nobu Chinen, Paulo Ramos, Roberto 

Antonio Iannone, Scott mccloud, Selma de Fátima Bonifácio, Sônia Maria Bibe Luyten, 

Waldomiro Vergueiro, Will Eisner, Zilda Augusta Anselmo etc. 

Enquanto no último capítulo, nos dedicamos a orientar o professor no processo de 

pesquisa de história local e na sua posterior transposição para a linguagem quadrinística. De 

forma que abordamos questões concernentes ao uso de fontes históricas, bem como as 

possibilidades e dificuldades com as quais o professor poderá se deparar ao longo de sua 

pesquisa. 

Para tanto, buscamos respaldo nas pesquisas de autores como Alexandre Lobão, 

Amilcar Viana Martins Filho, Dennis o’neil, Humberto Avelar, José d’assunção Barros, Julio 

Aróstegui, Gian Danton, Leonardo Santana, Marcelo Salerno, Rodolfo Ilari, Renato Basso, 

Selma de Fátima Bonifácio, Tania Regina de Luca e outros. 

Após a conclusão da dissertação, seguimos para o último passo, que é a elaboração do, 

já citado, produto-final. Inicialmente pretendíamos desenvolver uma HQ narrando a história de 

alguma localidade específica, porém, devido aos transtornos gerados pela pandemia de COVID-

19, optamos por nos limitarmos ao desenvolvimento de um tutorial que pudesse fornecer aos 

professores da Educação Básica todo o conhecimento necessário para que eles mesmos 

pudessem desenvolver hqs que transmitam aos seus alunos um pouco da história de sua própria 

comunidade, aproximando-os assim de seu objeto de estudo e tornando a aprendizagem de 

história mais significativa para eles. 

Tal tutorial está sendo desenvolvido com base no vasto estudo bibliográfico por nós 

realizado ao longo desta pesquisa, de forma que ele abrange todos os conteúdos abordados nos 

três capítulos que compõem nossa dissertação. 

Devemos salientar que, o conhecimento das características básicas da linguagem 

quadrinística, é fulcral para que os professores possam transpor adequadamente a narrativa 

histórica por eles pesquisada para as páginas de uma revista em quadrinhos. Pois, como 

pontuado por mccloud, “os quadrinhos são uma linguagem secreta à parte, e dominá-la 
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apresenta desafios diversos dos enfrentados por qualquer prosador, ilustrador ou outros 

profissionais de criação” (2008, p. 2). 

Devemos lembrar que a linguagem quadrinística é uma linguagem híbrida, na qual os 

elementos imagético e textual devem atuar de forma harmônica e complementar para a 

construção da narrativa, de forma que o indivíduo seja levado a “ler imagens e palavras, não 

ver as imagens e ler apenas as palavras” (PASCAL apud ANSELMO, 1975, p. 33). Entretanto, 

grande parte das obras quadrinísticas, com teor histórico, não utilizam adequadamente esta 

linguagem, fazendo uso excessivo do elemento textual e utilizando o elemento imagético como 

mera ilustração do texto. 

Dito isto, além do know-how necessário para conduzirem pesquisas de história local, 

nosso tutorial visa fornecer aos professores o conhecimento basilar para que eles possam 

transpor, de forma adequada, suas pesquisas para as páginas de uma revista em quadrinhos. 

Após a aprovação da dissertação e de nosso produto final, iremos disponibilizá-lo na 

internet para download gratuito, de forma a possibilitar o amplo acesso aos professores da 

Educação Fundamental que se interesse na metodologia por nós desenvolvida ao longo desta 

pesquisa. 

Acreditamos que o grande diferencial do profhistória é o fato de conciliar a pesquisa 

científica desenvolvida pela Academia com a prática desenvolvida nas salas de aula pelos 

professores da Educação Básica. Por isso, compreendemos que o desenvolvimento do produto 

final tem a mesma importância que a escrita da dissertação. 

Através de nossa pesquisa, pudemos constatar que o caráter sui generis da linguagem 

quadrinística, a qual alia a linguagem textual e a imagética, possibilita uma maior retenção da 

atenção dos alunos, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem e tornando-o muito 

mais estimulante e prazeroso para os envolvidos. 

No tocante ao desenvolvimento e utilização de narrativas quadrinísticas com temáticas 

da história local, tal prática visa o desenvolvimento de obras que possibilitem aos alunos 

desconstruírem a imagem que muitos deles possuem da História, como sendo uma disciplina 

dedicada apenas ao estudo de grandes figuras e de um passado distante. Uma vez que, ao se 

depararem com questões locais sendo abordadas nas páginas desta HQ, eles poderão perceber 

que as pessoas comuns e o passado mais recente também são temáticas relevantes para a 

História. 

Antes de finalizarmos este trabalho, gostaríamos de recorrer a uma fala de Bonifácio, 

na qual a autora pontua que “falar sobre o potencial e os limites dos quadrinhos no espaço 
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escolar, especificamente em sua relação ao ensino de História, sem incorrer na tentação de 

fornecer ‘receitas prontas’, não é das tarefas mais simples” (2005, p. 25). Posto isto, 

gostaríamos de esclarecer que não pretendemos, através de nossa dissertação, fornecer uma 

receita pronta e infalível para o ensino de história local, mas sim ofertar aos professores da 

Educação Básica mais uma, dentre tantas outras, possibilidades de se trabalhar a história local 

com seus alunos. 
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Escravizar é um ato criminalizado pelo ordenamento jurídico, caso se observe sob a 

ótica contemporânea brasileira, que, mesmo com o seu enfoque humanista teórico, esmera-se, 

na prática, em um contexto industrial, iniciado desde o fim do século XIX. Nesse compasso, a 

tecnologia vem sendo fomentada, ainda mais, em uma sociedade capitalista contemporânea, 

guardadas as peculiaridades de cada momento, conforme ensinamento de Tartuce (2020). Esse 

mecanismo econômico, dentre outras ações desencadeadas sob o mesmo viés ideológico 

elitista, ajusta-se às adequações demandadas pelos novos contornos que a história assume a 

partir da segunda metade do século XIX. Destarte, é conferida uma legitimidade à figura do 

operário, que “tem poder de compra”, por receber salário, ao contrário do que ocorre com o 

escravo, cujo interesse primaz se dá na realidade agrária do Brasil, suplantada pela “nova” era 

industrial.  

Em alinho às novas exigências industriais, importa promover a abolição da escravatura, 

como leciona Moisés (2009b). Assim, a escravidão torna-se ilegal, em 1888, por um desejo 

econômico, de interesse elitista, que não deixa de considerar os embates empreendidos pelos 

escravos, reivindicando o seu direito à liberdade, na direção do que aborda Bosi (2011). Nessa 

tônica, na década de 1940, nasce um novo Código Penal (CP), por meio de um Decreto-Lei, em 

vigor até hoje, através de sucessivas alterações. O CP leciona como o crime de “escravizar” se 

perfaz, no seu artigo 149, quando assim declara: “reduzir alguém a condição análoga à de 
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escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 

condições degradantes de trabalho, quer restringindo sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador”. (BRASIL, 1940, on-line). Entretanto, esse mesmo ato é 

revestido de legalidade em momento brasileiro pregresso, isto é, que antecede a abolição da 

escravatura, em 1888, por ser prática que serve aos interesses latifundiários de um Brasil 

eminentemente agrário, como disserta Tartuce (2020). 

 Regida sempre pelos interesses da classe que a domina, a sociedade brasileira se forma 

em um parâmetro de exclusão, que se alicerça através de um discurso de poder que inferioriza 

não apenas o negro, escravizando-o, mas também a mulher, os homoafetivos, os índios, dentre 

outros povos. A Literatura Brasileira (LB) reverbera isso ao ilustrar um panorama literário 

branco, heterossexual, masculino, dentre outras características que demonstram como o 

discurso do colonizador europeu ainda jaz na formação que se pretende brasileira, no esplendor 

romântico da primeira metade do século XIX, por exemplo. O ensino de LB, que se pretende 

libertário, deve lecionar de forma que o homem não seja enganado pela língua; não podendo, 

por isso, esquivar-se de tais abordagens críticas - alicerçando-se em uma prática pedagógica 

retrógrada que se esmera apenas nas características individuais de cada autor – sem considerar 

o estilo de época em que esse escritor está circunscrito.  

Bakhtin (2014), ao se contrapor a essa visão de literatura, propõe uma teoria linguística 

e outra literária na qual ele demonstra a existência de um estilo individual, empreendendo valor 

às formas como esse estilo dialoga com o da época do autor. Destarte, demonstra-se ao aluno 

como ele pode se servir da Língua Portuguesa (LP), para compreender e escrever os gêneros 

que correm na vida, os quais têm a sua dimensão humana potencializada por meio da LB. Para 

tanto, impera analisar a celeuma que envolve a compreensão de quando se inicia a literatura no 

Brasil.  

Para Cândido (2000), não se pode falar em LB, quando da chegada dos portugueses. 

Esse autor considera que o início da literatura do Brasil se dá em meados do século XVIII e 

XIX – uma vez que essas origens compreendem uma ramificação da literatura de Portugal na 

colônia brasileira. Cândido (2000) considera esse momento como manifestações literárias; uma 

vez que não há um mecanismo transmissor, uma língua transformada em estilo e interlocutores 

agrupados em públicos distintos. Cândido (2000) afirma inexistir um sistema literário, nas 

origens brasileiras, por não haver a tríade supramencionada.  

Coutinho (2008), com o qual se filia o presente trabalho, apresenta entendimento 

distinto do de Cândido (2000), afirmando que não se pode negar um fato pertencente à 
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historiografia brasileira. Assim, o referido autor salienta que a LB tem seu início desde a 

chegada dos portugueses – posto que a literatura desenvolvida nesse período não se assemelha 

com a de Portugal. Nisso jaz um motivo interessante: o homem que aporta nas terras brasileiras 

não é o mesmo que sai de Portugal e, de igual modo, a terra “encontrada” já não é também mais 

a mesma, segundo assevera Coutinho (2008). Por isso, o referido autor afirma que a LB tem 

sua formação nessa origem, indo na direção de Bosi (2011), quando consigna ser a “Carta de 

Pero Vaz de Caminha” a “certidão de nascimento da Literatura no Brasil”. 

Assim sendo, na linha de Bosi (2011), esse início da LB demarca uma leitura do Brasil, 

ou melhor, a primeira visão dessa “nascente colônia” portuguesa, cujos diálogos são 

empreendidos, em diferentes momentos da história da LB, como no Romantismo e no 

Modernismo. Por certo, trata-se de uma literatura que é feita no Brasil, fala dele, mas não 

apresenta abordagem brasileira sobre essa terra – uma vez que é a narrativa sob a ótica do 

homem português recém-chegado ao Brasil. Em que pese essa análise crítica não se pode 

desconsiderar esse momento da história da LB e, por isso, a presente pesquisadora empreende 

defesa concorde entre os críticos que concebem essas origens como início da LB, como o faz 

Coutinho (2008). 

Por esse entender, a LB nasce da crônica histórica, através da célebre “Carta de Pero 

Vaz de Caminha”, e tem seu tamanho reduzido, no século XIX, por não ser o gênero de 

predileção da elite da época. Essa análise demonstra o pouco valor que a LB dispensa a esse 

gênero, como discorre Barbosa (2017). Os signos ideológicos de um determinado tempo 

influenciam as diferentes áreas do conhecimento – de onde se notam as imbricações excludentes 

que podem ser visualizadas por meio da LB, da LP, da história, do que se entende por “justiça” 

e, mais uma vez, do direito. Em uma cronotopia, inscrita na exclusão, os índios precisam ser 

inferiores para legitimar o discurso dominador, engendrando mais uma das injustiças que 

convalidam outras tantas, de mesmo quilate, no panorama da LB. 

A homofobia, vista como doença em um passado que se erige na mesma exclusão, acima 

ilustrada, é descrita, conforme ensinamentos de Neves e Pereira (2019), a partir do repúdio 

europeu aos índios homoafetivos, é analisada sob o enfoque “bíblico” e preconceituoso da 

época colonial do Brasil. Entretanto, a homofobia não figura, mesmo em tempos hodiernos, um 

tipo penal no CP, que costuma tutelar os direitos da minoria, por causa de suas periódicas 

atualizações, uma vez que esse diploma legal ainda data da década de 1940. Tal panorama não 

se justifica pelo fato de inexistir práticas homofóbicas no país. Pelo contrário, segundo Neves 
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e Pereira (2019), cada vez mais, cresce o número de homoafetivos, mortos em virtude de sua 

orientação sexual, demonstrando como o passado histórico se reverbera no presente.  

Frente a essa realidade, o STF, em decisão2, com efeito erga omnes, criminaliza a 

homofobia, enquadrando-a como tipo penal que se equipara ao racismo, vide Brasil (2019). A 

decisão se esmera no fato de que o STF entende ter havido uma omissão constitucional do 

Congresso, ao não editar lei tipificando esse crime, que viola direitos fundamentais e tem 

recorrência reiterada na sociedade brasileira.  Ou seja, uma temática de interesse coletivo não é 

regulamentada pelo Congresso Nacional, fazendo desvanecer os ideais democráticos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doravante CRFB/88. Essa análise só faz 

corroborar como a baixa qualidade do ensino público no país fragiliza o bem comum, 

fortalecendo o interesse de “alguns” e, desse modo, tem sido esfacelada a democracia brasileira, 

como esclarece Matos (2020). 

Os poucos ganhos (para não dizer nenhum) obtidos pelos homoafetivos, em termos 

legais, fazem desvelar o perfil excludente do Congresso Nacional, vivendo a legislar ao seu 

próprio alvedrio patriarcal e mercantilista que, na contemporaneidade, tem se feito capitalista 

por meio de uma política neoliberal. Os avanços nos direitos dos homoafetivos têm advindo de 

decisões do STF, com base no princípio basilar da CRFB/88, que se funda na dignidade da 

pessoa humana. É assim com a União Estável, com a homofobia, bem como com o 

entendimento de que o sentimento de ser mulher é o bastante para configurar a aplicabilidade 

da Lei Maria da Penha, não importando quem o seja esse indivíduo, se transexual, se 

homoafetivo, ou seja, engloba todos aqueles que assim o sintam e estejam submetidos a algum 

tipo de violência doméstica.  

Essa ideologia da exclusão, com signos ideológicos contemporâneos, pode ser 

trabalhada, sob o cotejo do texto literário e dos direitos humanos, à luz do vasto panorama da 

LB. Parece que os homoafetivos, alvos de sucessivas agressões, apresentam-se apenas como 

sujeitos de deveres, na hora de tributar, tendo ínfimos direitos esculpidos em uma legislação 

que lhe seja própria, como o tem o negro, a mulher, o índio, as crianças, dentre outros seres 

humanos segregados pelo curso da história do Brasil. Nesse sentido, importa a garantia desses 

direitos, tornando a democracia brasileira mais efetiva e não apenas a sua mera declaração. Para 

 
2 Não se pretende desenvolver a controvérsia jurídica que permeia essa decisão do STF, por não ser o objetivo 

deste trabalho. A título de informação, demonstra-se apenas que alguns operadores jurídicos, a exemplo da 

constitucionalista Flávia Bahia (2020), questionam essa decisão, em vista de entender que o STF está legislando, 

ao criar um tipo penal, função que não é compatível com a do Poder Judiciário, de acordo com o ensinamento da 

CRFB/88.  
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tanto, o direito precisa estar próximo do educando de escola pública, ao cotejo da LB e de 

demais manifestações artísticas, como forma de efetivar o efetivo aprendizado. 

É muito importante que essas discussões estejam presentes em sala de aula, fornecendo 

um contexto educacional que não fecunde discursos intolerantes ou qualquer outra forma de 

preconceito e, com isso, minimize as chances de que erros pretéritos sejam repetidos. A LB, em 

se tratando desta pesquisa, oportuniza essas discussões, por seu caráter interdisciplinar, 

conforme referenda Barthes (2013), sobretudo em sua vertente contemporânea, que se perfaz 

em um contexto democrático, exibindo uma série de direitos que nem sempre são viabilizados 

na vida prática, como observa Tartuce (2020). É função primaz da escola efetivar o direito ao 

letramento vernacular3, em consonância com o nível normatizado pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), para cada ano e etapa da educação básica, essencial para uma condição 

mínima de vida digna, garantidora de plena inserção social, enquanto direito humano.  

A escola pública tem tido o óbice do cumprimento desse “dever jurídico”, no descaso 

com que o sistema de ensino tem se organizado, sobretudo na Bahia, ente federativo a que se 

vincula a presente pesquisadora. Nesse local, há um Governo, que se declara como integrante 

ao Partido dos Trabalhadores (PT), e sob esse mote discursivo tem desvalorizado o professor, 

não considerando a realidade do seu aluno e eximindo o Estado, cada vez mais, de suas 

responsabilidades. Nada serve propalar a garantia de um direito, se o Estado se organiza para 

não o efetivar, buscando escamotear-se de diferentes modos, todos eles complexos e, por isso, 

de difícil percepção para um povo de baixo nível de letramento vernacular. Assim, a democracia 

do Brasil tem se feito inefetiva, sob o manto de uma igualdade falaciosa e de um povo que não 

entende o que se passa; enquanto os governantes – “astutamente” – tomam o Brasil para si e 

para os seus – ao seu próprio alvedrio, como se pode observar em subseção vindoura. 

 

PELOS CAMINHOS EXCLUDENTES DO BRASIL: UMA PROPOSTA DE REVISAR 

OS ERROS PRETÉRITOS POR MEIO DA EFETIVAÇÃO DO LETRAMENTO 

VERNACULAR 

 

 
3 A presente autora concebe o direito ao letramento vernacular como o dever de o Estado garantir, por meio de um 

ensino público de qualidade, a toda pessoa humana, a prerrogativa de ser letrada em seu idioma oficial, tanto para 

o contexto de maior formalidade da Língua Portuguesa quanto os de menor formalidade, possibilitando que os 

marginalizados ocupem os lugares de poder da sociedade brasileira, promovendo a verdadeira justiça social. A 

presente pesquisadora pesquisa esse tema, de forma inovadora, desde a construção de seu Trabalho de Conclusão 

de Curso em Direito, dando continuidade em sua pesquisa de mestrado na Universidade do Estado da Bahia – 

Campus V. Ademais, a locutora deste discurso tem publicação em periódicos, assim como tem apresentado 

diferentes trabalhos, em meios acadêmicos, sobre essa temática. 
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A ordem jurídica, assim como demais áreas do conhecimento humano, ao se ajustar às 

ideologias dominantes sobre as quais se fundam a história brasileira, não a fazem de modo 

inédito. É exatamente dessa forma que têm se organizado os cânones literários, excluindo essa 

minoria (negros, mulheres, índios, homoafetivos, dentre outros), tornando-a invisível por meio 

de um desprezo nítido, ou, ainda, representando-a nos piores lugares através dos textos 

literários. Assim, é frequente a associação dessa minoria ao “pecado”, ao “feio”, a tudo que 

possa ser ridicularizado na sociedade, dentre outros, em um processo de desumanização, que 

inferioriza e demonstra as reais intenções, veiculadas na forma como se estrutura o “discurso 

de poder”, em diferentes épocas.  

Embora propale direitos humanos, a CRFB/88 tem feito a sociedade contemporânea, 

por demasiado, complexa, em sua inefetividade, que exclui um número sem precedentes de 

brasileiros, a pretexto de inclui-los. Frise-se que o baixo nível de letramento vernacular é a 

principal via pela qual tem se desmantelado a democracia brasileira; uma vez que se vive em 

um Estado Democrático de Direito sem saber – ao certo – o que isso significa. Os cidadãos 

brasileiros não costumam compreender quais sejam os seus direitos, o melhor modo como 

possam ser garantidos, em caso de violação ou ameaça a um deles, muito menos tem acesso à 

norma padrão da LP – linguagem por meio da qual se manifestam os gêneros jurídicos e o 

acervo artístico do seu país. Portanto, não ter acesso a essa norma, é não ter condições de acessar 

a ordem jurídica do Brasil, perfazendo um grave fator de exclusão social, de onde se entende a 

forma pela qual tem se fragilizado a democracia brasileira. 

Como bem assevera Bakhtin (2014), o autor não é prisioneiro do seu tempo, podendo 

antecipar um outro por meio de seu fazer literário – já que existe o estilo de época e o individual 

– não podendo a LB ser compreendida fora dessa ótica. O Brasil é um país de bases excludentes 

que tem buscado erigir um ordenamento jurídico em direção contrária, consagrando o valor da 

pessoa humana. Assim, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher têm a sua isonomia 

assegurada, em plena paridade de direitos, pela CRFB/88; sendo vedada qualquer distinção de 

tratamento que não se funde em expressa previsão legal. Nesse contexto ideológico, não à toa, 

o feminicídio tem o potencial de qualificar o homicídio, quando ele é, de acordo com o artigo 

121, parágrafo segundo, do inciso VI, constantes no CP, cometido “contra a mulher por razões 

da condição de sexo feminino, prevendo pena de reclusão, de doze a trinta anos”. (BRASIL, 

1940, on-line). Trata-se, pois, de uma prática criminalizada pelo Direito do Brasil hodierno, 

entretanto nem sempre é assim concebido.  
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Por essa via, a ideologia humanista e inclusiva de que está eivada o ordenamento 

jurídico pátrio é que desvenda um contexto propulsor a essa criminalização na 

contemporaneidade. A mulher, por seu turno, considerada inferior ao homem, não vota em 

território brasileiro pretérito, o que não coaduna com a igualdade entre homens e mulheres, 

postulada pela CRFB/88 e, devidamente, proclamada no Brasil pós-moderno. A Constituição 

de 1934 é a primeira a conferir bases constitucionais ao direito feminino de votar. Desse modo, 

o homem, ao escrever a sua história, interage com diferentes realidades, que o circundam, por 

meio da linguagem que está impregnada de signos ideológicos, como defende Bakhtin (2014). 

Ao fazer isso, a pessoa humana veicula as expectativas de um grupo, de um indivíduo, de um 

país, enfim, de pessoas que se entrelaçam, em um dado contexto enunciativo, vigente em um 

determinado momento histórico, um dado local, que tem as suas próprias culturas e formas de 

gestar o seu universo existencial.   

Entretanto, apesar dessa normatização, os feminicídios não deixam de ocorrer no país, 

em diferentes escalas. Nesse contexto eivado de humanidade, existe a Lei Maria da Penha, 

dispondo normatizações que tutelam a mulher e mesmo o homem que se sinta partícipe da 

condição feminina de existir, como afirma Rodas (2017). Ao dissertar sobre a proteção da 

dignidade humana, que envolve as minorias, os homoafetivos, os transgêneros, enfim, todos os 

que se vejam mulheres e sejam vítimas de violência doméstica, nota-se como a conotação 

feminina se amplia, na contemporaneidade, em vistas da defesa dos direitos humanos, bem 

como dos efeitos nefastos do patriarcado, sob a inscrição de novas formas de subjugar a mulher.  

Assim, o direito se altera e a sociedade continua excludente, por isso a ordem jurídica 

se inclina a criminalizar o que legitima em momento pregresso. Nessa senda, são necessárias 

mais aulas com esse tipo de temática. A LB enseja todo o contexto, oportunizando a fomentação 

da consciência cidadã, que refuta toda forma de exclusão, de modo crítico e humano, além de 

proporcionar caminhos discursivos para o ensino de LP. Dispostas a se servir da língua para 

anunciar as suas intenções comunicativas, as pessoas podem alinhar-se ou não às ideologias 

que são propagadas na circunscrição histórica de um dado local em que vivam. Se a linguagem 

mediatiza o homem ao mundo e a literatura existe a partir da palavra, em sua dimensão artística, 

é certo que não se pode estudar literatura sem levar em consideração a época em que é produzido 

esse fazer literário, bem como demais aspectos enunciativos, como defende Bakhtin (2014). 

Não se pode conceber o ensino de LB, à guisa de exemplo, fora do contexto de sua realização 

e/ou dissociado do ensino de LP, segundo advoga Castro (2018).  
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Nesse sentido, é mister que o educando estude os tópicos gramaticais, criticamente, 

compreendendo como a literatura pode se servir deles em seu mister, tornando a práxis 

pedagógica significativa para os interlocutores envolvidos (aluno e professor). Por essa linha, 

a “invisibilidade” ou “quase ausência” dos negros e das mulheres no vasto panorama da LB 

evoca um entender que tem como baliza o sentido estrito de literatura, de cunho elitista, nos 

termos de Cândido (2017). Essa acepção se distancia de um conceito amplo, bem como 

democrático, que abrange soneto, crônica, romance, poema marginal, lendas, dentre outros 

fazeres literários de grupos marginalizados pelo trajeto histórico do Brasil. 

Bakhtin (2011) realça que o estilo de época, impregnado de signo ideológico, não deve 

ser considerado sozinho, durante os estudos literários; já que, para esse filósofo russo, existe 

também o estilo individual do autor. Este tem a sua absorção, quase exclusiva, que não 

considera os anseios erigidos por uma dada época, pela educação denominada de “bancária” 

por Freire (2019). Esse educador brasileiro, em pleno alinho com os estudos bakhtinianos, 

entende que não há neutralidade nesse modelo educacional, assim como em nenhuma outra 

atividade humana.  

Ao contrário disso, a educação “bancária” se alicerça, em uma concepção elitista, a qual 

não considera o plurilinguismo linguístico, primando pelo ensino que se esmera em uma 

abstração, propagando um verdadeiro monolinguismo, que se debruça no estilo individual de 

cada autor da LB, sem associá-lo à análise do texto e da época. Tal metodologia dissocia 

gramática de literatura, tratando-as como disciplinas autônomas, em um modelo de ensino com 

base na consciência “astuta” de uma elite dominante, que subjuga a minoria, os mais 

vulneráveis pelo ponto de vista social e econômico, como também por ser índio, negro, 

homoafetivos, mulher, dentre outros secundarizados no curso da história do Brasil.  

Nesse sentido, a literatura, enquanto linguagem artística, por meio da qual o homem 

interage com o mundo, está a serviço dos signos ideológicos dominantes, que enleiam a LB, 

impondo o português como língua e excluindo um número, sem igual, de pessoas, entendidas 

como minoria, cujo acesso à educação e a demais bem sociais é negado, com amparo legal, 

como se verifica pela leitura da primeira constituição do Brasil, a de 1824, que autoriza a 

escravidão, conferindo a esse ato indigno o status de norma constitucional. Dessa forma, o legal 

nem sempre é justo, dando visibilidade ao fato de que o direito também se alija aos signos 

ideológicos de uma elite, convalidando injustiças, incompatíveis com a equidade a que se 

destina ou, pelo menos, deveria se ajustar toda ordem jurídica, inclusive a brasileira.  
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Assim, sob ecos ressonantes do europeu, que desconsidera o aborígene, nasce uma 

literatura que é feita no Brasil, fala desse país, sob a ótica do português recém-chegado em 

terras estrangeiras. Nessa senda, demonstra-se a celeuma que envolve entender “A carta de 

Caminha” como “certidão de nascimento do Brasil”, embora essa seja a concepção mais 

contumaz, nas palavras de Bosi (2011) e também na de Sá (2005). Assim, a crônica enseja o 

início da LB, dimensionando a sua abordagem histórica, ainda sob a ótica do “colonizador”, 

que assume as vezes ao contar a própria história do nativo, entendendo-o como “um selvagem”, 

a quem os portugueses dariam a “graça da salvação”, conforme observa Moisés (2009a). 

Ao compreender, através da perspectiva crítica, o processo de formação de seu país, o 

educando pode flagrar, por meio da literatura romântica, por exemplo, como se dá a 

“independência” política do Brasil. Não se trata, no entender de Holanda (1995), de uma 

liberdade conquistada; sendo, antes, fabricada, fruto de aliança entre um imperador de linhagem 

portuguesa com uma nascente elite agrária; já que não se pode falar, efetivamente, em uma 

“burguesia”, nesse momento da história do Brasil. Os signos ideológicos dessa época mostram 

traços de continuidade com a literatura desenvolvida no momento de libertação do Brasil, logo 

na primeira metade do século XIX, mesmo que seja sob a ancoragem de novas inscrições de 

domínio, demandadas pelas configurações históricas formatadas, que já não vinculam o Brasil 

à colônia portuguesa de outrora. Na mesma linha ideológica, o Brasil é formado, enquanto 

nação, em um grito de liberdade surdo aos ouvidos do povo e ressoante à elite, sob o comando 

do primeiro imperador brasileiro, de linhagem portuguesa, Dom Pedro I. 

Ato contínuo, em ruptura com a mesma elite que o apoia, mas ainda em consonância 

ideológica com o olhar colonizador do europeu, concebido com roupagens diferentes por causa 

das novas mudanças históricas, Dom Pedro I outorga a primeira constituição brasileira, a de 

1824. Por óbvio, com essa realidade, impregnada de signos ideológicos autoritários, a 

linguagem desse documento jurídico apresenta-se, de igual modo, incompatível com os anseios 

peculiares à democracia, sem dar relevo à educação e, ao mesmo tempo, convalidando a 

escravidão como ato legal, dentre outras características de mesmo quilate.  

Nesse cenário impregnado de autoritarismo, não é possível que se conceba um ensino 

de LP e um modelo educacional distintos - já que a neutralidade inexiste na visão bakhtiniana 

– estando as atividades humanas impregnadas pelos signos ideológicos que permeiam a 

realidade social. Por assim ser, esse filósofo russo não concebe o estudo da literatura fora do 

contexto de sua enunciação, isto é, a partir dos anseios que determinaram esse fazer literário, 

sem desmerecer o estilo individual de cada autor. Da mesma forma, Bakhtin (2014) engendra 
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a sua concepção plurilíngue, que não só combate o ensino abstrato de língua, nesse caso, LP, 

como também engendra a sua teoria do romance, o gênero de sua preferência. 

 

ALGUMAS PALAVRAS FINAIS 

 

Baseado em teoria marxista, de natureza democrática, Bakhtin (2014), assim como 

Freire (2019), desenvolvem uma compreensão dialógica da linguagem, que está em constante 

interação com diferentes textos, em um verdadeiro plurilinguismo, que pode refletir épocas 

distintas. O entendimento de que nem sempre a LP é vista por esse parâmetro favorece uma 

maior compreensão humana do universo em que o educando esteja inserido, fazendo-o refutar 

práticas remotas que legitimem ações violadoras dos direitos humanos, evitando que erros 

pretéritos sejam repetidos, à luz das exigências do novo âmbito enunciativo, dadas as mudanças 

históricas e sociais. Assim, pensar uma concepção monolinguista, em uma organização 

autoritária, por meio de um entendimento histórico, que enseja um fazer literário nos mesmos 

moldes, é compreender a forma como esse poder elitista se organiza, fazendo com que o aluno, 

especialmente o de escola pública, tenha condições de se inserir na sociedade por meio de uma 

ideologia humanista.  
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“AS TRADICIONAIS FESTAS SEBASTIANAS”: A PROMOÇÃO DAS FESTAS EM 

PROL DE SÃO SEBASTIÃO PELOS ESTIVADORES DE ILHÉUS (1927-1942) 

 

Érika Luanna da Mota Alcântara1 

 

 

Em 19 de Janeiro de 1927, um dia antes da comemoração em prol a São Sebastião, o 

periódico denominado Correio de Ilhéus anunciava uma sinuosa mudança que ocorreria a partir 

daquela data, os festejos estariam “sem o explendor e a pompa de outros tempos”, isso porque 

“A União dos estivadores desta cidade, chamou a si todos os encargos das festas deste anno, 

custeando as festas... Era o desejo dos modestos homens do trabalho”2. O custeio e a 

organização das festividades sebastianas não se restringiram apenas aquele ano como se 

imaginou o redator, ela se estende até os dias de hoje, onde se transformou em uma das festas 

tradicionais da cidade.  

Durante as primeiras décadas da República, foram criadas na cidade de Ilhéus diversas 

instituições operárias que viam na organização de caráter mutual uma forma de amenizar as 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, o contexto político era marcado pelos poderes 

oligárquicos locais que em suas redes paternalistas tentavam ditar os rumos do trabalho, e as 

dinâmicas associativas. E é nesse contexto que surge em 1919 à Sociedade União Operária dos 

Estivadores de Ilhéus (SUOEI).  

Sendo uma sucursal da União Operaria dos Estivadores do Rio de Janeiro, como alega 

Valasco e Cruz3, a SUOEI surge como uma associação que tinha como lema “A União, Paz, A 

força” e a ideia de greve como um último recurso, tendo das relações “amistosas” com as elites, 

uma das principais formas para obtenção de direitos. Os estivadores de Ilhéus conseguiram nos 

seus primeiros anos de fundação, instaurar no porto da Baía do pontal o Closed Shop. Segundo 

Velasco e Cruz, o Closed shop colocava sobre a associação a responsabilidade de escolher os 

estivadores que na parede se colocavam em busca de uma oportunidade de trabalho nos portos4, 

mesmo que ocorresse a restrição de trabalhos pelos não associados, esse sistema possibilitava 

 
1 Mestranda pelo PPGHIS - UNEB Campus V. Contato:  erikamotaalcantara@hotmail.com. Trabalho apresentado 

no Simpósio Temático 3: Atlântico e Diásporas: diálogos em torno de histórias, fontes e novos conceitos, 

coordenado por Maria das Graças de Andrade Leal e Laila Brishta. 
2 CEDOC. Correio de Ilhéus 19/01/1927  
3 CRUZ, Maria Cecília Velasco e. “Solidariedade x Rivalidade: a Formação do Sindicalismo Estivador 

Brasileiro”, in História Unisinos, v. 6, n.6, julho-dezembro/2002. 
4 CRUZ, Maria Cecília Velasco e. “Cor, etnicidade e formação de classe no porto do Rio de Janeiro: a sociedade 

de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café e o conflito de 1908”. In: Revista USP, São Paulo. 

mailto:erikamotaalcantara@hotmail.com
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o fortalecimento das associações à medida que tirava dos patrões o poder da contratação. É 

importante salientar que mesmo diante de uma conquista tão grande nos primeiros anos de sua 

fundação, o closed shop, não foi instaurado sem nenhuma reação do patronato 5.  

Mesmo diante de tamanha conquista, o número de associados à SUOEI era de apenas 

105 estivadores até 19276, um número muito inferior à quantidade de estivadores que no censo 

de 1920 apontava como tendo 470 estivadores. Esses números nos ajudam a entender a história 

acerca de como os estivadores passaram a promover as festividades de São Sebastião. A 

historiadora Janete Muniz, aos escrever sobre os Santos patronos da cidade de Ilhéus, escreve 

como os estivadores passaram a promover e organizar os festejos de um desses santos 

padroeiros. Segundo ela, 1926-1927 foi um período muito difícil para a associação, isso porque 

o porto da Baia do pontal estava com uma escassez de embarcações, o que afetava diretamente 

o trabalho na estiva. Além da falta de embarcações, outro fator angustiava os estivadores, a 

desunião da Classe. Percebemos então que mesmo diante de conquistas políticas e de um 

período de quase 8 anos desde a fundação, uma boa parte dos estivadores não viam na 

associação um meio comum, ou uma possibilidade de conquistas de direitos. Diante deste 

cenário, os estivadores da SUOEI, recorreram a São Sebastião, fazendo-lhe a promessa que as 

mazelas que atingiam a associação (os estivadores) fossem sanadas, eles então fariam deste 

santo seu patrono, custeando e organizando os festejos em prol do grandioso Mártir São 

Sebastião7. 

Diante disso é importante também considerar a reflexão sobre o quanto era comum entre 

as organizações de ofícios escolherem um santo patrono, onde à comemoração do dia do santo 

escolhido para aquela associação, era às vezes mais relevante que a data da própria fundação 

da associação8. Essa pratica, estava presente também na União operaria dos estivadores do Rio 

de Janeiro, onde já sabemos, influenciou diretamente na escolha de ser uma associação mutual 

em detrimento a outras formas associativas, assim como o estatuto e provavelmente a 

necessidade da escolha de um santo patrono. 

 
5 Para melhor entendimento sobre a instauração do Closet Shop e os conflitos com as companhias de navegação 

in: CARVALHO, Philipe Murillo Santana de. Trabalhadores, associativismo e política no sul da Bahia (Ilhéus e 

Itabuna, 1918-1934)./ Philipe Murillo Santana de Carvalho. – Salvador, 2015. 
6 Números contabilizados através do livro de Registro dos estivadores de Ilhéus. 
7 MACÊDO. Janete Ruiz. Ilhéus: uma senhora de três patronos. In: Diocese de Ilhéus: 100 anos de História. 

Ilhéus-Bahia: EDITUS, 2013, vol.1. p. 223-23. 
8BATALHA, Claudio H. M. Sociedades de trabalhadores no Rio de Janeiro do século XIX: algumas reflexões em 

torno da formação da classe operária. Cadernos AEL (Arquivo Edgard Leuenroth - IFCH/UNICAMP), Campinas, 

v. 6, n. 10-11, p. 41-68, 1999. 
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Seja por questões de fé, por ter tido as graças almejadas concedidas, ou pela própria 

estrutura organizacional a qual estavam inseridos, não podemos excluir o ethos e anseios dos 

indivíduos que ao escolherem São Sebastião como patrono projetava nele as suas vivências, 

dores e anseios, passando então a se ver e se reconhecer naquele a qual homenageavam e 

depositavam a sua fé, sendo essa prática, comum entre os trabalhadores. Sendo assim se torna 

importante compreender quem eram esses indivíduos, que se organizaram em uma associação 

contra a fluidez do trabalho portuário e contra as negligencias do Estado Brasileiro com a mão 

de obra operária, mas principalmente aos trabalhadores negros e pobres.  

Em Ilhéus até pouco tempo atrás, negava-se veementemente a existência de mão de obra 

escrava nas terras que futuramente iriam enriquecer pelo cultivo de Cacau, tendo hoje quase 

Quinhentos anos desde a fundação da vila de Ilhéus, tem-se um mito que a riqueza desse 

território se deu aos desbravadores sergipanos, que saíram de sua terra natal para enriquecer 

com o fruto do ouro. Essa narrativa dos desbravadores sergipanos, também está presente na 

tradição oral, marcante entre os trabalhadores da estiva. Em 2019, em comemoração aos 100 

da fundação SUOEI hoje o sindicado dos Estivadores de Ilhéus, no jornal Diário de Ilhéus, dois 

estivadores aposentados escreveram sobre a história do sindicato, escrevendo então que a 

maioria dos estivadores que fundaram a SUOEI eram sergipanos, porém não excluía sua 

descendência ex-escravizada.  

Ao analisar a lista do registro dos estivadores, associados à SUOEI, podemos então 

perceber que apenas 15 estivadores eram sergipanos, em contraponto a 80 estivadores que eram 

baianos, sendo em sua grande maioria nascido em Ilhéus, ou vindos das cidades que compõe o 

recôncavo baiano9. Entre os estivadores vindos do recôncavo 4 nasceram ainda no período da 

escravidão, e eram em sua grande maioria negros, nos levando a acreditar que estes indivíduos 

fizeram parte da forte migração de ex-escravizados em direção ao sul baiano10, escolhendo a 

estiva como forma de ganhar a vida. O livro de registros dos estivadores não tinha em seu 

conteúdo a categorização racial dos indivíduos ali registrados, porém continha em sua grande 

maioria fotos preservadas, o que possibilitou perceber as características fenotípicas dos 

estivadores, nos indicando que era uma classe majoritariamente negra.  

É importante perceber o que significava ser negro nas primeiras décadas da Republica, 

onde o eugenismo começava a ganhar adeptos, tendo forte tradição na Bahia com a faculdade 

 
9ALCÂNTARA, Érika Luanna da Mota. A organização dos estivadores associados à Sociedade União Operária 

dos Estivadores de Ilhéus(1918-1927)/ Érika Luanna da Mota Alcântara. – Ilhéus, BA: UESC, 2020.  
10 FRAGA FILHO, Walter. Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade social no  

recôncavo bahiano após a Abolição. Cadernos AEL, v.14, n.26, 2009. 
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de medicina da UFBA, além de toda logica moralizante que perpassava a sociedade, mas 

impactava principalmente as classes trabalhadoras. Erika Arantes, nos mostra como todo o 

discurso de classes perigosas, presentes nas primeiras décadas da República influenciava 

diretamente a vida dos trabalhadores portuários, que por conta da fluidez da contratação, ou 

simplesmente entre um trabalho a outro, eram enquadrados pelas forças coercitivas como 

vadios, sendo a vadiagem um crime para aquela época11. Ao voltarmos para a publicação feita 

pelos correios de Ilhéus acerca do costeio, “sem o explendor e a pompa de antes” das festas 

sebastianas, é importante perceber que mesmo que esses indivíduos sejam caracterizados como 

homens sem condições financeiras elevadas, eles eram “homens do trabalho”, ou seja, 

reafirmava-se aqui a lógica positiva do trabalho, cuja laboriosidade era uma das principais 

virtudes e definidores de caráter de uma pessoa, perceberemos então que mesmo que ao longo 

do tempo as condições financeiras da associação fossem mudando, o discurso de “homens do 

trabalho” irá permanecer. 

 

“AO GLORIOSO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO” 

 

As festas religiosas sempre estiveram presentes no cotidiano da sociedade desde que o 

Brasil passou a ser Colônia portuguesa, sendo um aspecto importante na construção da 

sociabilidade brasileira. As festas tinham múltiplas funções e significados, que ultrapassavam 

as lógicas pré-estabelecidas, elas permitiam intensas trocas culturais entre os diversos grupos, 

sendo vista de forma positiva por quem a promovia12. Além disso, possibilitava a flexibilização 

das hierarquias sociais vigentes, transformando-se em um espaço propicio para a 

sociabilidade13.  

Desta forma, pretendemos aqui, demonstrar como a festa de São Sebastião permita a 

construção de um tempo social, que proporcionava o diálogo entre as diversas classes sociais, 

e como esta se transformou em um ambiente eminentemente político, e se moldou de acordo 

com a visão de mundo desses indivíduos, que puderam fortalecer a sua associação em um 

período onde as forças coercitivas do estado viam nos negros e pobres uma ameaça. 

 
11 ARANTES, Érika Bastos. O Porto Negro: trabalho, cultura e associativismo dos trabalhadores portuários no 

Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX. Niterói, Tese de Doutorado, PPGH/UFF 2010. 
12  ESTEVES, Martha de Abreu. O Império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro, 1830-

1900. Editora Nova Fronteira, 1999. 
13  OLIVEIRA, C. M. D. Os sentidos da festa e do festejar: A “tradição” carnavalesca do Bloco da Saudade.  
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As festas Sebastianas, segundos os jornais da época eram divididas em duas partes, as 

celebrações religiosas que ficava a cargo da Diocese, mas que contavam com a presença dos 

estivadores e suas famílias, e as comemorações populares, que eram responsabilidades 

exclusivas dos associados à SUOEI organizar, promover e custear. As festividades 

normalmente contavam com uma programação de dois dias, onde ocorria a procissão, com a 

saída da imagem de São Sebastião da Sede da SUOEI em direção aos locais onde seriam 

realizadas as missas, logo após, ocorriam às festividades que contavam com as bandas euterpes 

vindas da cidade vizinha e competições de Terno e reisados que tinha direito a premiações 

oferecidas pelos estivadores. Era muito comum ter as barraquinhas de bebidas e comidas na 

frente da sede da associação, isso porque em 1927 a antiga Capela de São Sebastião foi 

derrubada em prol da construção da Catedral, uma construção de grande valor simbólico da 

cidade de Ilhéus, cujos trabalhadores da estiva foram convidados para pôr a pedra 

fundamental14, fazendo com que eles se envolvessem ainda mais na arrecadação de fundos para 

custeio da obra.  

É importante perceber que as festas determinavam também uma ruptura da vida social 

tal como ela era posta, podemos perceber esta ruptura no artigo em que o jornal Diário da tarde 

no dia 19 de janeiro de 1933 anuncia que em prol das festividades eminentes, os estivadores 

tinham pedido que o comércio fechasse às 12 horas, demonstrando a produção de um tempo e 

de uma forma de vivência do cotidiano alternativos, permitindo uma realidade paralela e uma 

metamorfose transitória de papéis sociais15. Maria Célia Paoli nos lembra de que a conquista 

desse espaço é caracterizada de avanços e retrocessos; e que normalmente os trabalhadores 

quando não suprimidos, demoravam a conseguir a simpatia da população, seja em ralação as 

manifestações de luta ou de festa, e que quando a obtinha, demonstrava as potencialidades da 

classe operária 16.  

Desde a primeira publicação acerca das festividades Sebastianas promovidas pelos 

estivadores em 1927, percebe-se uma mudança relativamente grande acerca da aceitabilidade e 

gosto popular pela festa, e do próprio estilo de festejar. Em 1933, o periódico Diário da Tarde, 

fala como “A comissão das referidas festas tem enviado os melhores esforços no sentido de dar 

 
14 MACÊDO. Janete Ruiz. Ilhéus: uma senhora de três patronos. In: Diocese de Ilhéus: 100 anos de História. 

Ilhéus-Bahia: EDITUS, 2013, vol.1. p. 223-23. 
15 Castro, J. R. B. Concepções de festa, os sentidos do festejar e as dimensões socioeconômicas, culturais e lúdicas 

das festas juninas. Da casa à praça pública: a espetacularização das festas juninas no espaço urbano (2012): 39-

84. a à praça pública: a espetacularização das festas juninas no espaço urbano (2012): 39-84. 
16 PAOLI, Maria Celia. A família operária: notas sobre sua formação histórica no Brasil. Tempo Social, v. 4, n. 

1-2, p. 17-41, 1992. 
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o máximo brilhantimos as comemorações religiosas17”, demonstrando relativo empenho por 

parte dos estivadores para que essa aceitabilidade ocorresse. Acontece que o gosto popular pela 

festa vai aumentando à medida que a festa vai se modificando ao longo do tempo, até passar a 

ser vista como um festejo popular. Anteriormente, falamos que as competições de ternos e 

reizados, e as bandas euterpes eram as principais atrações que embalavam os festejos 

sebastianos, os periódicos, porém não reagiram bem as mudanças que ocorreriam a partir de 

1935. 

“Não se sabia se era festa de s. Sebastião ou noite de carnaval... Aliais, os próprios 

conjuntos de reisados estão perdendo a afeição tradicional .... É a vitória do carnaval do barulho, 

da folia, sobre a doce tradição dos reisados.18” foi o que o colunista do Correio de Ilhéus falou 

sobre as mudanças significativas que estavam ocorrendo. Estas mudanças na forma de festejar 

nos possibilitam entender como se deu a popularização das festividades, assim como a 

modificação das preferências e gostos das classes populares, porém nos revela acima de tudo o 

ethos dos indivíduos que a promoviam, pois a festa é também um lugar de disputas e confrontos 

de identidades19.  

Passando então, o estranhamento inicial das sinuosas e populares mudanças que 

ocorreram nas festas profanas, em 1942 o jornal Diário da Tarde anuncia: “Segunda feira gorda 

de São Sebastião: Sambas, capoeiradas e bacalhau de todos os anos”, e acrescenta para justificar 

a presença de sambas e jogos de capoeira em uma festividade tradicionalmente católica, o 

jornalista argumenta: “Na conceição da Praia ou no Senhor do Bonfim na Bahia, por exemplo, 

o jogo de capoeira no largo é um dos fatores da satisfação popular. É assim, também aqui para 

nós, na festa de S. Sebastião...”. Possa ser que essa comemoração, a esses moldes, tenha sido 

realmente para “satisfação popular”, porém não deixa de ser um sinal da perpetuação cultural 

das tradições africanas, remodeladas, mas presentes nos momentos de lazer desses 

trabalhadores, que mais uma vez remodelava a forma de festejar o santo de sua devoção. 

A festa é um ambiente ambíguo, pois ela é fruto de um cotidiano que se desintegra em 

detrimento a uma realidade paralela e temporalmente demarcada, ela é um constante ir e vir, 

que muda, transmuta se reintegra de acordo com a imposição da comunidade a qual faz parte. 

A festa é um local de disputas, e que mesmo que haja a flexibilização das hierarquias vigentes, 

 
17 CEDOC, Diario da tarde 19/01/1933. 
18 CEDOC. Correio de Ilhéus 21/01/1935. 
19 LIMA, Ana Cristina Pereira. Sociabilidades Operárias na Primeira República: o círculo de trabalhadores 

operários católicos São José e a construção do “divertimento lícito” em Fortaleza. Mosaico, v. 4, n. 6, p. 42-55, 

2013 
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ocorre uma nova hierarquização, sejam elas em forma de narrativas, ou de grupo sociais, que 

colocam sobre as festas suas características e subjetividades, fazendo com que esta esteja 

carregada de símbolos que caracterizam estes grupos, transformando a festa em um produto de 

símbolos e identidades hibridas20.  

Os festejos de São Sebastião passaram então a ser associadas diretamente a quem a 

produzia, eram comuns manchetes que falassem sobre “A festa da Estiva”, e vários elogios aos 

esforços dos estivadores. No entanto os jornais também relatavam ao público leitor o que 

aconteciam nas festividades, para além das procissões, percebemos então certa atividade 

política dos estivadores no dia exclusivo para a fé. Bebidas finas, música clássica, e 

personalidades políticas locais como Nelson Schaun entre outros, além das diretórias de outras 

associações, passaram a ser cada vez mais narrados na sede da SUOEI, nos dois dias de 

comemoração ao santo padroeiro.  Os estivadores ao longo da Primeira República estiveram 

envolvidos em diversas atividades políticas e associativas, como o apoio a greve dos 

ferroviários da linha Ilhéus- Conquista, assim como o relacionamento com diversas 

personalidades políticas locais, isso nos demonstra, mesmo que superficialmente, que o 

ambiente festivo também era propício para as relações políticas assim como o fortalecimento 

dessas relações. 

O tempo da festa não era o habitual, ela possibilitava a flexibilização das 

hierarquizações, a possibilidade de criação de símbolos próprios, assim como introdução de 

subjetividades desses indivíduos sob uma festa eminentemente católica. Acreditamos que por 

ser vista com “bons olhos” pela sociedade, onde o lazer ganhava o rótulo de “civilizado”, os 

estivadores utilizaram deste espaço não apenas para demonstrar a sua fé, mas como forma de 

fortalecer a sua associação em meio a uma sociedade excludente, era imprescindível a narrativa 

que os colocavam como homens do trabalho, e homens de fé. Além do mais, percebemos a 

medida dos anos, a diversidade de manifestações festivas que cada vez mais, adquiria um teor 

popular, ou como tentamos demonstrar anteriormente, de acordo com a subjetividade de uma 

classe majoritariamente negra que trouxe os seus símbolos e cultura para uma festa católica, 

que certamente não ocorreu de forma simples e pacífica.  

 

 

 

 

 
20  OLIVEIRA, C. M. D. Os sentidos da festa e do festejar: A “tradição” carnavalesca do Bloco da Saudade. 
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UM PORTO-QUATRO TEMPOS - HISTÓRIA DO PORTO DA BAHIA E AS 

DINÂMICAS DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL 

 

José Ricardo Moreno Pinho1 

 

 

A partir do entendimento dos processos de acumulação de capital se podem 

compreender diferentes momentos históricos. Da mesma forma, podemos utilizar esta lógica 

para interpretar a evolução dos portos, uma vez que o desenvolvimento das diversas formas de 

capital (comercial, industrial e financeiro) e das maneiras de articulações dentre estas, 

possibilita estabelecer sínteses para diferentes períodos históricos, e, tem-se nas transformações 

portuárias uma relação direta com as transformações econômicas, seja na ótica regional ou 

global. 

Durante a chamada fase de acumulação primitiva de capital a característica fundamental 

se expressou no fato da produção não ter atingido o status dominantemente capitalista, mas 

existia um setor mercantil relativamente desenvolvido. E, por causa deste caráter não capitalista 

da produção o capital se reproduziu na esfera da circulação, amparado na não equivalência das 

trocas. Assim, o capital comercial foi determinante para as relações sociais decorrentes. Este 

capital mercantil ainda dominava os circuitos superiores das trocas e já se insinuava sobre um 

percentual razoável da vida econômica. Seus vínculos com a produção se tornaram mais diretos 

e, essencialmente perenes. Entretanto, a produção não se encontrava plenamente subordinada a 

este. Logo, a compreensão da formação do modo de produção capitalista exige uma 

caracterização precisa desta forma econômica que precedeu o capitalismo industrial. No 

entanto, com o desenvolvimento da criação de valor por meio da produção de mercadoria esta 

autonomia tornou-se relativa. 

A acumulação primitiva de capital foi então caracterizada pela hegemonia do capital 

comercial sob as demais formas de capitais, gerou mercado consumidor, legou um exército de 

reserva para as indústrias e definiu o papel da produção campesina como fornecedora de matéria 

prima e de alimentos para os centros urbanos. Além disso, consolidou o acúmulo de capital 

necessário para o investimento da explosão industrial observada na Inglaterra do século XVIII. 

A expansão externa dos sistemas de trocas e de expropriação de riquezas nas colônias 

 
1 Professor Permanente do Programa em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia. Trabalho 

apresentado no Simpósio Temático 3: Atlântico e Diásporas: diálogos em torno de histórias, fontes e novos 

conceitos, coordenado por Maria das Graças de Andrade Leal e Laila Brishta. 



 

 

53 

corroborou com esta construção, de tal forma que se pode afirmar que o capital acumulado pela 

exploração colonial e pelo tráfico de escravos contribuiu para financiar a construção do 

capitalismo. E é aí que temos a importância histórica dos portos, como instituições 

organizadoras destas trocas. 

O comércio tricontinental articulou o envio de mercadorias manufaturadas em fabricas 

inglesas para serem trocadas por escravos na África, que eram trocadas por commodities 

produzidas nas Américas para serem vendidas na Europa ao consumo ou processadas nas 

fábricas inglesas. Inserido neste jogo, o Brasil estabeleceu com Portugal uma relação 

caracterizada tanto pelo oligopsônio, bem como, pelo oligopólio.  E foi o porto da Bahia o 

principal organizador do circuito de trocas entre a colônia e a metrópole. 

Assim, o porto da Bahia se consolidou como o entreposto comercial mais importante 

das Américas, ocupou papel de destaque na irradiação da colonização, se consolidou como 

porto de escala para a carreira da Índia, tendo sido fundamental para a manutenção de Portugal 

como império colonial. A sua situação geográfica fez do Brasil uma colônia de posição, 

combinando interesses econômicos e atraindo recursos oficiais e privados. Não foi a toa que 

Salvador foi a primeira capital do Brasil, e exerceu esta função até 1763.  

A exploração da madeira destinada para construção naval e para exportação, assim como 

a agricultura, encontraram estímulos mercantis externos, bem como, uma variedade de outros 

produtos se destinaram ao mercado interno. Produtos orientais e metropolitanos encontraram 

possibilidades de mercado consumidor, o que também ocorreu com o tráfico de escravizados. 

No século XVIII, a descoberta do ouro, a expansão demográfica e urbana do centro-sul, a 

ocupação, colonização e disputas das zonas austrais fizeram deslocar o centro administrativo e 

militar para o Rio de Janeiro, no entanto, entre 1790 a 1820 houve uma retomada de crescimento 

da economia açucareira, o que manteve a intensidade da atividade comercial portuária da Bahia.  

A perda de importância no cenário nacional, devido ao declínio da exportação de açúcar 

no século XIX, foi compensada, de certa maneira, pelo aumento da população soteropolitana e 

seu entorno, que gerou uma demanda de alimentos que manteve a dinâmica comercial interna 

e foi consolidando o duplo papel do Porto da Bahia (ligação entre mercado produtor e mercado 

consumidor interno; importador, exportador e reexportador do mercado internacional).  

Este crescimento de demanda interna, bem como o ciclo de desenvolvimento do 

capitalismo Europeu, que foi acompanhado da necessidade de exportação de capital visando à 

conquista de novos mercados consumidores, aproximação de oferta de mão-de-obra e de 

matérias primas, foi refletido, inicialmente, em investimentos nas estruturas urbanas e nos 
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transportes. Com destaque para as ferrovias e os portos. Assim, a Bahia do século XIX foi 

marcada pela crescente tensão entre as velhas formas de organização de capital e a forma 

capitalista propriamente dita.  

Na região portuária de Salvador esta tensão marcou a resistência dos trapicheiros ao 

processo de construção do porto moderno. Somente no início do século XX, quando a 

construção do porto organizado, por meio de um contrato de concessão a uma empresa de 

capital francês transformou aquela realidade, mas, mesmo assim, não fez imediatamente 

desaparecer muitas das operações tradicionais, e pouco a pouco se consolidou a alienação do 

porto soteropolitano ao capitalismo financeiro. Este porto organizado representou também o 

desenvolvimento urbano do Bairro do Comércio.  

Porém, a especulação financeira interessava mais do que o investimento real da 

produção, uma característica das grandes corporações por ações, ou da hegemonia do capital 

financeiro, que no Brasil se inseriu na ordem do capitalismo tardio. A relação de interesses dos 

grandes financistas com o poder público favoreceu para que a empresa cessionária jamais 

tivesse entregado a totalidade do projeto aprovado no ano de 1905, até a sua extinção.  

O porto organizado também é um porto concentrado, em comparação a dispersão das 

operações que caracterizaram as atividades ao longo da área portuária que existiram até as 

primeiras décadas do século XX; e também é um porto capitalista, considerando a sua 

composição de capital, a introdução de tecnologia de valor agregada fabril em diversas etapas 

de suas operações. Ele foi transformado em um complexo de embarque, desembarque, 

transporte e estocagem de mercadorias, tal qual uma linha de produção, com forte utilização de 

maquinarias (capital fixo) e integrados com os modernos tipos de transporte, como os vapores 

e as ferrovias. Geograficamente, as paredes que se ergueram foram apartando o porto da 

dinâmica cotidiana da cidade, com significativo impacto cultural. 

O processo que se iniciou ao final do século XIX foi se ampliando, porém, só se 

completou com a substituição dos armazéns e outras formas de estocagem de mercadorias pelas 

operações por contêineres, e, com estes, novas ferramentas de logística e a internalização pelo 

setor portuário da reestruturação produtiva do capitalismo, o que, para o porto de Salvador só 

ocorreu na década de 1980.  

 As três últimas décadas do século XX foram marcadas por profundas transformações 

que iriam promover a financeirização do capital, bem como, alterar significativamente padrões 

de investimentos e tecnologias associadas à produção. Impulsionou-se a globalização 

financeira, internacionalizaram-se as operações dos Fundos de Pensão Mútuos e das 
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Seguradoras, com intensificação da concorrência entre esses Fundos, bancos e agências que 

reúnem investidores e administram carteiras de ativos bastante diversificados. Abriram-se as 

portas para os ganhos de arbitragem e para a explosão dos derivativos e os swaps.   

 A liberalização de entrada de capital financeiro, acompanhada de uma doutrina 

econômica pautada na redução do papel do Estado impactou de maneira significativa na 

transformação no porto de Salvador, que por sua vez acompanhou a tendência de 

transformações ocorridas nos portos em todo o mundo desde o fim da segunda guerra mundial. 

Algumas das transformações espaciais nos portos, consequência do avanço do estágio atual do 

capitalismo, tem impactado drasticamente na redução da mão de obra, no deslocamento de 

atividades portuárias para zonas distantes dos centros populacionais, aparecimento de novos 

tráficos voltados para o turismo e a requalificação dos espaços tradicionais.  

 A primeira revolução tecnológica no transporte marítimo do pós-guerra adveio do 

rápido crescimento dos navios de transporte de óleo cru, assim como de carvão e aço. A esta 

revolução inclui-se o desenvolvimento de transportes cada vez mais rápidos e construção de 

terminais especializados. Diversos métodos passaram a ser adotados a fim de qualificar a carga 

e descarga, como foi o caso da paletização, um passo prévio para a conteinerização.  

A modernização do porto de Salvador e sua consolidação enquanto um porto de 

Contêineres coincide com as mudanças nas formas de capitais. As últimas décadas do século 

XX intensificaram a internacionalização do capital. Assim, a hegemonia do capital financeiro, 

com valorização do mercado de ações, foi acompanhada das políticas neoliberais. A 

privatização das operações dos portos trouxe uma regulamentação do trabalho que reduziu os 

direitos e o papel dos sindicatos.  

Logo, ao repensar estas lógicas e comparar as dinâmicas de transformação do porto 

soteropolitano com as mutações de formas de acumulação da capital, seus arranjos e 

hegemonia, considerando as mudanças legais, relação entre o estado e os interesses privados, 

transformações estruturais e físicas do porto e da estrutura urbana ao seu entorno, adoção de 

inovações administrativas e operacionais c com a existência de uma etapa intermediária entre 

o modelo de porto colonial ao porto organizado, propõe-se uma classificação para as dinâmicas 

históricas do Porto de Salvador em quatro tempos:  

1- Porto colonial - que compreende desde a organização do espaço portuário, no porto 

natural, a ocupação do sitio original da cidade, até finais do século XVIII;  
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2- A etapa intermediária, ou de transição - que compreende uma série de modificações 

físicas e de operações que foram introduzidas, observadas entre finais do século 

XVIII, até a inauguração do porto moderno, organizado ou concentrado, em 1913;  

3- O porto organizado - caracterizado pela relação com o grande capital internacional, 

considerando o início de suas operações, em 1913, até a década de 1980;  

4- O porto com operação de containers - que se inicia na década de 1980.  

 

O período caracterizado como porto colonial envolve três séculos (séculos XVI, XVII, 

XVIII). Corresponde ao “antigo sistema colonial” onde o porto se desenvolveu junto da cidade 

do Salvador na condição de capital da colônia, de “Cidade Atlântica” e de cidade - porto / porto 

- cidade2, diante da imbricação que havia entre ambos, naquele momento da expansão marítima 

da Europa ocidental e, posteriormente com características menos intensa, até meados do século 

XX. O porto em condições e aspectos de um porto natural, contava, desde a fundação da cidade, 

com investimentos da Metrópole, direcionados à construção de espaços reservados a órgãos, 

sobretudo, órgãos arrecadadores de tributos e vigilância do trânsito de mercadorias, a exemplo 

da Fazenda e da Alfândega. 

A região portuária soteropolitana permaneceu numa estreita faixa de terra, e sua 

expansão deu-se através de aterros. O bairro da Praia se desenvolveu do sopé da montanha até 

a Rua Portugal. A antiga estrutura do porto era na verdade uma extensa área de atividades 

portuárias que foi se consolidando da Gamboa até Itapagipe. Por esta região existiam vários 

ancoradouros que formavam verdadeiras docas de atracação que completavam as atividades 

que envolviam alvarengas e trapiches, além de armazéns e casas de prensa voltadas para 

armazenamento de mercadorias e enfardamento de algodão. Portanto, uma estrutura 

fragmentada em unidades que funcionavam como espécies de pequenos portos. 

O Arsenal da Marinha, construído no século XVI para dar suporte de envergadura à 

navegação e a outras atividades, representou um dos investimentos que além de funcionar como 

indústria naval, passou a acudir/socorrer as avarias e situações similares de caravelas e outras 

embarcações, responsáveis pelo trânsito da Carreira da Índia, do tráfico de africanos 

escravizados e de mercadorias. 

Esta extensa área de atividade portuária, a qual denominou Porto da Bahia foi também 

conhecido como o Porto do Brasil (Lapa, 2000). Dentre as características que o levaram a esta 

 
2 Cidade - porto / porto - cidade. O posicionamento de Brian Hoyle apresenta-se bastante esclarecedor sobre o 

conceito de cidade - porto. 
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condição estava o fato de ser localizado no meio da extensão da orla litorânea do país e fazer 

parte da edificação da cabeça política e administrativa da Colônia; Possuía um bom 

ancoradouro, relativamente abrigado; possuía fácil acesso para abastecimento e refresco de 

navios, sendo utilizado em eventuais socorros em sua praça de guerra; possuía bons recursos 

em matérias primas; apresentava facilidade de contato com as colônias da África ocidental; 

exportava, dentre outros, tabaco (muito utilizado no comercio de escravos africanos), açúcar 

(principal produto de exportação para o comercio europeu e que tinha no recôncavo baiano o 

seu principal centro produtor), madeiras (farta produção no sul baiano para fins de produção 

naval, mas também para construção em geral, exportando inclusive para a Europa), além de 

especiarias e fibras. 

Salvador na condição de cidade e capital, e o seu porto, atuaram como elementos fixos 

facilitadores das transações comerciais de exportação e de importação para a Europa e para o 

mundo. Época em que se intensificou a navegação à longa distância, o que garantiu a expansão 

marítima e comercial da Europa Ocidental pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico e pela 

América, África e Ásia. Os mecanismos e ações de exploração e pilhagens dos impérios 

coloniais face às colônias eram respaldados pela política econômica mercantilista e pelo 

absolutismo monárquico. 

O segundo período, chamado de porto em transição, abrange o último quartel do século 

XVIII, o século XIX, e, no que tange o século XX, somente duas décadas quando ainda, o porto 

em vagaroso processo de construção inaugurou (1913) um ínfimo percentual das obras se 

comparado ao projeto (1907) e ao cronograma aprovados, oficialmente, em relação à entrega 

do porto construído. A transferência da Corte da administração portuguesa para o Brasil, 1808 

e seus desdobramentos, os tratados de Amizade assinados 1810 com a Inglaterra, a elevação do 

Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves (1815) a independência das colônias 

espanholas na América, parte delas nas duas primeiras décadas do século, abriram 

oportunidades para a luta pela independência do Brasil na Bahia. 

Com o crescimento populacional, a pequena cabotagem ocupou um lugar de destaque 

neste cenário, uma vez que este aumento de mercado consumidor contrastava com a 

precariedade das vias terrestres. Na segunda metade do XIX este comércio exercia um domínio 

econômico desde a região são-franciscana até o sul da província da Bahia (NASCIMENTO, 

1986). Sobre a organização do comércio portuário, um número limitado de empresas 

estrangeiras dominava estas relações na Bahia, o que legou aos comerciantes locais, a maioria 

de origem portuguesa, a especialização com o comércio intermediário. Na Rua Nova do 
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Comércio concentravam-se as agências de transportes marítimos de longa distância, todas nas 

mãos de estrangeiros, principalmente ingleses, que se beneficiaram com a abertura dos portos 

do Brasil. No prédio número um estava a Cia de paquetes entre Southampton, Brasil e Rio da 

Prata, sob a direção da firma F.P. Wilson & Cia, adiante a agência da Cia de Vapores entre 

Liverpool, Brasil e Rio da Prata, dirigida por Benn & Cia, ao lado dessa nova rua, na direita do 

comércio, tinha o escritório da Cia de Navegação a Vapor Luso-Brasileira, cujos vapores 

partiam de Lisboa com destino à corte do Império, fazendo escalas na ilha de Madeira, em 

Pernambuco e na Bahia (SAMPAIO, 2005). 

A ascensão dos ingleses na praça baiana se deu após a independência. Ainda que certos 

setores desejassem a nacionalização do comércio os portugueses não foram substituídos pelos 

brasileiros, uma vez que os capitais disponíveis não eram suficientes para financiar as atividades 

econômicas. Enquanto os ingleses se fixaram nas atividades de importação e exportação do 

porto soteropolitano, os nacionais e portugueses permaneceram com a intermediação entre 

exportadores e os produtos agrícolas, redistribuindo as mercadorias importadas e controlando 

o comércio regional e interprovincial, em torno do qual se desenvolvia a navegação de 

cabotagem e o tráfico de escravos (PINHO, 2016). 

A importância do comercio de alimentos já havia levado à criação do Celeiro Público, 

em 1785, situado no Largo da Conceição, interior do Arsenal da Marinha, com a função de 

receber os alimentos, distribuí-los para a população e exportá-los quando se fizesse necessário. 

Tinha como objetivo “o desembaraço e aviamento dos condutores para abastança dos víveres 

e para mais bem regulada balança no mercado” 3. Contribuiu para a criação do Celeiro da 

Bahia uma circunstância particular não menos poderosa e atendível qual foi o tirar-se a venda 

da farinha da beira do cais, apontado como responsável por muitos inconvenientes (PINHO, 

2016). 

O Governo Imperial também investiu nos serviços de abastecimento da cidade. Foram 

feitos melhoramentos na área portuária com a construção do edifício da Alfândega (que em 

vinte anos consumiu 1.539:758$381), construção de faróis, quebra-mares, cais, e investimentos 

indiretamente direcionados à cabotagem como estradas de ferro e rodagem, iluminação a gás e 

subsídios concedidos à Companhia de Navegação a vapor para barateamento dos fretes. No 

entanto, a companhia estava obrigada a realizar obras de melhoramentos para facilitar a 

comunicação entre as zonas de produtoras e o centro consumidor (NASCIMENTO, 1986).  

 
3 ARQUIVO NACIONAL. Discurso sobre o Celeiro da Bahia – Catálogo das collecções da memória e documentos 

da secção histórica do Arquivo Nacional. (vol. 13). 
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Para melhor proteção e fiscalização da atividade portuária, a Capitania dos Portos da então 

Província da Bahia foi criada pelo Decreto nº447 de 19 de maio de 1846. Foi inicialmente 

instalada no segundo pavimento do edifício da entrada do antigo Arsenal de Marinha da Bahia, 

com frente para a rua denominada “Portas da Ribeira”, em prédio construído em 1641. A polícia 

da Bahia mantinha, também, uma guarnição secreta destinada a oferecer ao chefe de polícia 

informações sobre a origem de crimes e tramas, para as quais constantemente se reivindicava 

aumento orçamentário ao Ministério da Justiça, alegando-se insuficiência e constante 

esgotamento de uso da cota destinada a este fim4. 

A contrapartida dos investimentos, para a província, era a sua quota na arrecadação. A 

Receita Geral Imperial era distribuída em Renda Ordinária, correspondente à importação para 

consumo obtida através dos direitos de importação; direitos de Exportação; Despachos 

Marítimos que eram impostos sobre faróis, docas, armazenagem etc.; Renda do Interior oriunda 

das estradas de ferro, serviços públicos, terrenos diamantinos, venda de selos e papéis, impostos 

sobre indústrias de profissão, loterias, impostos sobre gado, imposto territorial, taxa de escravos 

etc.; Renda Extraordinária e Renda com aplicação especial, recaindo sobre produtos animais ou 

mensais de operações de empréstimos ou sobre produtos já tributados (PINHO, 2016) 

Para dar conta do volume de movimentação do porto, em 1854 foram encaminhadas ao 

governo central solicitações para o alfandegamento de 24 trapiches e de 13 dos 50 armazéns 

existentes. Assim, no período 1854/1889 foram alfandegados os trapiches Meira, o Peso do 

Fumo, o Novo, o União, o Gaspar, o Julião, o Gomes, o Andrade, o Andrade Segundo, o Xico, 

o Barnabé, o Pilar, o Terceiro Pilar, o Cantagallo, o jaqueira, a lª Prensa, o Moncorvo, o 

Segundo Xixi, o Xixi, o Lang, a 5ª Prensa, o Moreira, o Corpo Santo, o Sal, e os armazéns do 

nº 2 ao 14 (ROSADO, 1983). 

Outro importante vetor de investimentos foi à implantação da navegação a vapor, 

especialmente com a criação da Companhia Baiana de Navegação a Vapor, em 1859, que 

contribuiu para a dinamização do comércio local e externo, alterando as relações tradicionais 

de trabalho e de tempo, apesar do fato de que os comerciantes que residiam na Bahia 

continuavam a utilizar a embarcação movida à vela.  

O porto organizado refere-se ao século XX, fase de 1913 à década de 1980. O porto 

continuou com a denominação de “organizado” visto que se liberta da exploração da 

representação do capital comercial - dos trapicheiros, das Cias. De alvarengas e dos 

 
4 ARQUIVO NACIONAL. Catalogo das collecções da memória e documentos da secção histórica do Arquivo 

Nacional. Serie justiça (1246). Correspondência em 14 de agosto de 1860. 
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comerciantes para a exploração do capital industrial financeiro, nacional e internacional, sendo 

este último, por excelência. Entre as décadas de 1960 e 1990 registra-se a criação do centro 

Industrial de Aratu – CIA, do Porto de Aratu e do Complexo Petroquímico de Camaçari/Bahia. 

Em 1977, Criação da CODEBA uma controlada da PORTOBRAS para administrar os portos – 

Salvador, Ilhéus, Aratu (este último em construção). 

A modernização do porto impactou também na estrutura urbana do seu entorno. O 

processo de renovação pode ser dividido em duas fases: A construção dos novos cais e armazéns 

do porto, que provocou alargamento das ruas principais, e surgimento de novos terrenos 

conquistados ao mar, e que inicialmente permaneceram vazios; a segunda fase foi exatamente 

a ocupação da faixa de aterro, o que ocorreu à partir da década de 1920. Esta ocupação se deu 

de dentro para fora, ou seja, os primeiros edifícios foram erguidos na Rua Miguel Calmon (lado 

do mar), em relação direta com o bairro consolidado. Do outro lado da rua, que outrora foi o 

Cais das Amarras, o limite entre o bairro e o mar, onde se encontravam os armazéns mais 

imponentes. Ou seja, a ocupação se deu do bairro em direção ao porto, o que mostra a 

dificuldade de ocupação da faixa de aterro (PAOLI, 2016). 

Já as obras do porto seguiram sem conseguir entregar seus prazos: O Decreto 10.638 de 

24 de dezembro de 1913, e ratificado posteriormente em Termo de Acordo datado de 30 de 

setembro de 19145, prorrogou até 31 de dezembro de 1915 a conclusão das obras do porto da 

Bahia6. E apesar do não cumprimento dos prazos para entrega das obras, com pedido de 

prorrogação para fazê-lo, a Companhia Concessionária das Docas do Porto da Bahia solicitou, 

em 26 de setembro de 1914, um Termo de acordo solicitando alteração da cláusula XIV do 

Decreto 5.550 de 06 de junho de 1905, para elevação da cobrança da taxa de 2% ouro sobre 

valor total das importações, para produzir acréscimo de 6% de capital ano, sendo que o governo 

passaria a autorizar aumento do valor desta taxa quando não alcançado a dita meta e que o 

mesmo procedimento a ser mantido após a conclusão das obras7.  

Em 1919 foi celebrado novo contrato de revisão e consolidação dos contratos relativos 

à concessão das obras de melhoramentos do porto da Bahia8. Por este instrumento ficou 

estabelecido, d’entre outras coisas a data de 30 de junho de 1995 como prazo para findar a dita 

exploração; ratificou o direito de a Companhia desapropriar propriedades e benfeitorias 

 
5 Termo de acordo prorrogando até trinta e um de dezembro de mil novecentos e quinze o prazo para conclusão 

das obras do porto da Bahia. 
6 DECRETO FEDERAL 10.630 de 24 de dezembro de 1913. 
7 Termo de acordo alterando a cláusula XIV do Decreto 5.550 de 6 de junho de 1905, referente as obras de 

melhoramento do porto da Bahia. 
8Decreto 13.951 de 31 de dezembro de 1919. 
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pertencentes a particulares, necessários para execução das obras; usufruto de terrenos de 

marinha acrescidos à dita construção; isenção de impostos Federais, Estaduais e Municipais; as 

obras ficaram divididas em duas seções, sendo a primeira referente ao cais de atracação de oito 

metros e o da pequena cabotagem, incluindo a doca do mercado, e a segunda compreendendo 

a cais de atracação de nove metros, o de dez metros e o de saneamento;  

Este novo contrato também legalizou as taxas que vinham sendo praticadas, e seus 

respectivos critérios; obrigou o trânsito pelo cais de toda mercadoria que pesasse pela Barra do 

porto, considerando esta Barra a linha Leste-Oeste do farol de Santo Antônio, até a ilha de 

Itaparica.  

O desenvolvimento das atividades de exploração e refino de petróleo na região do 

Recôncavo Baiano representou a superação do modelo agroexportador, destacando-se a entrada 

em operação da Refinaria Landulfo Alves (RLAM). Segundo Milton Santos (1959), o ano de 

1957 foi um marco para as importações de produtos químicos e de materiais pesados, via porto 

de Salvador, em decorrência da implantação da indústria petrolífera e às suas ampliações. A 

exportação de petróleo se transformou em principal carga movimentada pelo porto de Salvador. 

Naquele ano o a tonelagem movimentada saltou para 1.230.597.096 ton., medidas em apenas 

nove meses, ou seja, restando ainda três meses para o término do balanço anual o movimento 

já ultrapassava em 114.205.584 ton., todo o balanço do ano anterior, e, 383. 999.431 ton., ao 

ano de 1955. 

Durante a ditadura fascista militar, as realidades das unidades portuárias de Salvador e de 

Ilhéus, bem como a construção do Porto de Aratu iniciada em 1971, apresentavam uma serie 

de impasses que careciam de soluções. Após um inquérito realizado, concluiu-se que a 

Concessionária do Porto de Salvador havia “desvirtuado as finalidades precípuas da 

concessão, ao se preocupar mais com negócios imobiliários do que com o melhoramento do 

porto, acarretando, em consequência, várias deficiências e o mau funcionamento do serviço 

portuário” 9.  Tais negócios imobiliários foram considerados prejudiciais aos interesses da 

união. Foi apurado, também, que obras realizadas pela concessionária apresentam 

irregularidades, inclusive técnicas, algumas das quais acarretaram a paralisação das obras do 

quebra-mar, acarretando sério risco. Desta forma, o Decreto 67.770 de 30 de novembro de 1970 

oficializou uma intervenção federal no Porto de Salvador, e, assim, ocupou todos os bens 

relacionados à concessão da Companhia Docas da Bahia. O Comandante Antônio Ávila 

Malafaia foi nomeado interventor. Antes disso, ainda no ano 1963 o Presidente da República 

 
9 Decreto 67.770 de 30 de novembro de 1970. 
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João Goulart já havia determinado uma intervenção no porto de Ilhéus que durou quatro anos. 

Em 1976 foi determinada a encampação do porto de Salvador e autorizada à constituição da 

empresa de economia mista, a Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA, 

constituída para administrar os portos organizados de Salvador, Ilhéus e Aratu. Assim, a 

empresa cessionária foi extinta sem jamais ter entregado a totalidade do projeto aprovado no 

ano de 1905.  

 O porto de contêineres trata sobre o período do último quartel do século XX e as duas 

primeiras décadas do século XXI, onde se impõe a modernização do porto de Salvador centrada 

na construção de pátios e terminais capazes de atendimento ao volume de contêineres. Estes 

substituem os armazéns construídos na primeira metade do século passado, que substituíram os 

trapiches e armazéns do Brasil colonial, responsáveis pelas feições do porto compartimentado. 

No período foram publicadas duas Leis Federais de Modernização dos Portos, a 1ª em 1993 e 

a 2ª em 2013. Ambas tratam sobre vários aspectos, inclusive sobre arrendamento, concessões e 

similares, o que compromete a autonomia da CODEBA cada vez mais controlada. 

A conteinerização fez modificar a relação entre capital e trabalho. O capital variável 

começou a decrescer em relação aos investimentos requeridos para o capital constante. Os 

primeiros contêineres possuíam a longitude de 20 pés e utilizava a estrutura portuária 

disponível. Mas, logo uma infraestrutura adequada à inovação fez-se necessária: Novas gruas, 

maiores e mais potentes, melhoramento nos pavimentos e edificação de terminais 

especializados, foram algumas das mudanças que acompanharam a exigência cada vez maior 

de espaços para a nova forma de estocar as mercadorias. Houve redução do número de 

trabalhadores portuários e perda de sua importância. 

Para a Bahia, as modificações, tanto operacionais e infraestruturais, quanto da redução 

do papel do Estado, com a privatização do porto, se deu a partir da década de 1980. A construção 

do porto de Aratu, também administrado pela CODEBA desde a década de 1970, pode ser 

compreendida pela tendência contemporânea de deslocamento dos grandes portos para fora das 

áreas urbanas. Sua operação inicial compreendia um terminal de graneis sólidos, um de granéis 

líquidos, e mais um terminal para produtos gasosos. A companhia regularizou também 

terminais privativos de TEMADRE, USIBA, DOW Química, BAROIDE, Cimento Aratu, São 

Roque e Base Naval de Aratu. Manteve também o porto de Malhada, em Ilhéus. Com as leis de 

modernização dos portos o processo de privatização das operações do Porto de Salvador não 

mais parou. Inicialmente, em 24 de fevereiro de 1997 as operações de trigo, por meio do Moinho 

da Bahia S/A, foi a primeira instalação privada. Em 12 de março foi lançado o programa de 
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arrendamento das áreas de instalações portuárias na Bahia (PROAP). Foram oferecidas 

condições para arrendamento do terminal de containers e cargas pesadas à empresa Wilport 

Operadores Portuários S/A, do grupo Wilson Sons, em dezembro de 1999. A empresa 

arrematou a área em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, pelo preço de R$ 

37. 641.000,00, compreendendo 443,65 m², com dois berços de atracação, local que passou a 

movimentar 240.000 t de mercadorias. (ROSADO, 2000, p. 121). No ano 2000, o Governo 

Fernando Henrique Cardoso determinou, conforme sua política de desestatização, a 

transferência para as iniciativas privadas das operações portuárias das Companhias DOCAS. 

Em 14 de março daquele mesmo ano a CODEBA deixou de operar o terminal de contêineres 

do porto de Salvador, passando este serviço para a Wilport Operadores Portuários S/A. 

No ano 2000 constavam no quadro de operadores portuários privativos qualificados para 

o Porto Organizado de Salvador: Lenchmann Agências Marítimas S/A, Marítima de 

Agenciamento e R.Ltda; Internacional Serviços Marítimos Ltda., Caboto Comercial e Marítima 

Ltda., Transchem Salvador Agência Marítima Ltda., Agência Marítima Brandão Filhos, 

Nornave Agência Marítima Ltda., Bahiaship Agência Marítima Ltda., Agência Marítima 

Granel Ltda., Intermarítima Terminais Ltda., Wilport Operadores Portuários, José Rubem 

Transporte e Equipamentos Ltda., Lynx Comercio Serviço Representação e Consultoria Ltda., 

Logistics Leader Ltda., São Saruê Locação e Serviços Ltda., Terminal Portuário de Cotegipe e 

TECON Salvador. 

Temos então que a modernização do Porto de Salvador, sua consolidação, enquanto um 

porto de Contêineres está em sintonia com as mudanças nas formas de capitais. A 

internacionalização do capital e a hegemonia do capital financeiro com valorização do mercado 

de ações são acompanhadas da lógica das políticas neoliberais. São fenômenos que se 

desenvolveram nas últimas décadas do século XX e avançam no início do século XXI. A 

privatização das operações dos portos veio acompanhada por uma regulamentação do trabalho 

que reduziu direitos, e restringiu o papel dos sindicatos.  

A influência de empresas de capital estrangeiro e sua relação com esferas de poder estão 

associados a privilégios obtidos ao longo de história do porto soteropolitano, como se deu com 

a procrastinação do cumprimento das condições estabelecidas no contrato de concessão para a 

construção do porto organizado, passando pelas seguidas alterações que foram se dando na 

medida em que eram denunciadas as rupturas contratuais, as manobras de desvio de função 

como foi a de práticas abusivas em negócios imobiliários, chegando ao momento atual em que 

se investigam ilegalidades no acordo de ampliação de prazo de concessão a empresa 
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arrendatária. Há ainda outro aspecto a ser refletido, que trata do meio social em torno do bairro 

portuário, que sofre com um gradual processo de gentrificação, uma consequência da 

subordinação aos interesses do capital privado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

NASCIMENTO, Iolanda Maria. O comercio de cabotagem e o tráfico interprovincial de 

escravos em Salvador (1850-1880). Dissertação de Mestrado. Instituto de Ciências Humanas 

e Filosofia – Centro de Estudos gerais- Universidade Federal Fluminense, 1986. 

PAOLI, Paula Silveira de. Um diálogo entre o antigo e o novo: o bairro do comércio na 

modernização do Porto de Salvador. In: CRUZ; LEAL; PINHO (Orgs.). Histórias e espaços 

portuários: Salvador e outros portos. Salvador: EDUFBA, 2016. 

PINHO, José Ricardo Moreno. Açambarcadores e famélicos: fome, carestia e conflitos em 

Salvador (1858-1878). Salvador: EDUNEB; Câmara Municipal de Salvador, 2016. 

ROSADO, Rita. O Porto de Salvador – Modernização em projeto - 1854/1891. Dissertação 

de Mestrado. UFBA- FFCH, 1983. 

SAMPAIO, Consuelo Novais. 50 anos de urbanização: Salvador da Bahia no século XIX. Rio 

de Janeiro: Versal; Odebrecht, 2005. 

SANTOS, Milton. O Centro da Cidade do Salvador. Salvador, Imprensa Oficial da Bahia, 

1960. 

 



 

 

65 

 

 

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO CATÓLICA FEMININA NO COLÉGIO NOSSA 

SENHORA AUXILIADORA, EM SOUSA-PB (1960-1980) 

 

Ana Paula Estrela1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto tem como objetivo analisar e discutir as práticas da educação católica 

feminina desenvolvida no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Sousa–PB, no período 

de 1960 a 1980. Buscamos investigar a influência que o modelo educacional 

desempenhou na trajetória de vida de suas ex-alunas e a importância dessa educação 

naquele contexto, no qual o ensino era voltado para formação das meninas. 

A educação nos colégios confessionais visa a formação humana, cristã e de uma 

educação feminina dócil, regrada, voltada para profissionalização e desenvolvimento de 

uma condição de vida familiar e social adequadas a seu papel em sociedade. Nesse 

sentido, problematizamos como essa educação constituiu as identidades de gênero e a 

profissionalização dessas jovens, no qual muitas destas alunas tornaram-se educadoras do 

próprio colégio, demonstrando que foi uma das possibilidades dessas mulheres 

trabalharem e serem reconhecidas nesse contexto, assim como outras alunas seguiram 

caminhos diversos. Pensamos como as práticas e os discursos formavam essas mulheres 

para a vida de docente, entendendo que era uma perspectiva de vida importante para 

mudança da realidade dessas mulheres e como esses discursos construíram a identidade 

dessas mulheres. 

O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora está situado na cidade de Sousa-PB, no qual 

o interesse por pesquisar a educação desse educandário se deu devido a importância da 

instituição para educação paraibana. O CNSA2 tem uma representação significativa na 

educação sousense e na educação paraibana, sendo reconhecida pelos bons desempenhos 

em exames nacionais e pela qualidade de ensino e estrutura do espaço. 

A escolha e delimitação do recorte temporal foi definido pelo contexto inicial de 

 
1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Contato: anapaulaestrel@gmail.com. Trabalho apresentado no 

Simpósio Temático 4: Das Margens: gênero e as intersecções com raça/etnia, classe, sexualidade e 

territorialidade, coordenado por Vânia Nara Pereira Vasconcelos, Ana Maria Veiga e Dayane Nascimento 

Sobreira. 
2 Abreviatura do nome Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.  

mailto:anapaulaestrel@gmail.com
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funcionamento do educandário na cidade de Sousa-PB, no qual trouxe uma transformação 

na realidade educacional, estendendo para a década de 80, período que o colégio começa 

a sua transformação para o ensino misto e no entanto, não iremos, por ora, discutir esse 

processo. A instalação do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora teve forte influência da 

sociedade sousense, que desejava uma educação católica, formadora de mulheres e que 

apresentasse como princípios os bons costumes e valores. Nesse sentido, a cidade de 

Sousa-PB é marcada por essa forte religiosidade que reverberou para educação e que 

também permite analisarmos diante desse recorte temporal, os aspectos sociais, 

econômicos e culturais que permeavam a vivência dentro do educandário. 

 

A EDUCAÇÃO FEMININA DESENVOLVIDA NO COLÉGIO NOSSA 

SENHORA AUXILIADORA 

 

As pesquisas que se dedicam à História das Instituições escolares e/ou educativas 

vêm se solidificando e ampliando. Nesse sentido, nosso trabalho tem o intuito de 

contribuir para as discussões acerca das práticas educativas dentro de um espaço escolar 

católico, no qual havia o ensino voltado para formação das meninas. 

Segundo Dominique Julia (2001), a cultura escolar não pode ser estudada sem a 

análise das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua 

história, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, 

cultura política ou cultura popular. Dominique Julia (2001, p. 10-11) define o que é a 

cultura escolar: 

Um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que 

podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). As normas e 

práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 

profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 

ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 

encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores 

primários e os demais professores. 

 

Com base nisso, Robson de Oliveira (2016) entende que o estudo da cultura 

escolar enquanto campo de saber da História da Educação, constitui em um campo 
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produtivo para o conhecimento da história das instituições escolares, pois permite 

compreender os aspectos singulares do cotidiano escolar.  

Nesse sentido, as práticas da educação feminina no Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora nos ajuda a compreender que a educação nos colégios confessionais 

apresentava características singulares e que segundo Samara Mendes Silva (2018), o 

silêncio e o disciplinamento das condutas são referências recorrentes para caracterização 

da educação oferecida nesses estabelecimentos. Ela explica que as suas práticas 

educativas definiram trajetórias de vida e experiências sociais, fixaram comportamentos 

e incutiram concepções aos discentes e docentes. 

Realizando uma contextualização breve, as instituições educacionais 

compartilharam a “tarefa de ensinar os códigos sociais aos que se tornariam responsáveis 

quer pela manutenção quer pela transformação das dinâmicas da sociedade” (SILVA, 

2018, p. 119). Com isso, às instituições tiveram que proporcionar conhecimentos técnico-

científicos fundamentados e preceitos diversos, sejam eles morais, culturais, sociais, 

religiosos, nos quais seriam validados pela sociedade que estavam inseridas. 

Silva (2018) explica que o propósito principal da educação feminina até a primeira 

metade do século XX era atender a demanda por mulheres que fossem instruídas para 

tarefa de educar os cidadãos da nação que estavam sendo formados e mantê-las defensoras 

e vinculadas ao cristianismo. Assim, a discussão acerca da constituição das práticas 

educativas voltadas para as mulheres se faz necessário, no qual havia um discurso muito 

forte sobre como as meninas deveriam ser instruídas e qual seu papel na sociedade.  

Segundo Jane Soares (2008), no século XIX e no início do século XX, havia o 

modelo defendido por todos os setores sociais voltado para uma condição da mulher 

reprodutora, que deveria dar a nação, os filhos que ajudariam a desenvolver o país, uma 

visão de que a mulher fosse assexuada, que tivesse o arquétipo da Virgem da religião 

católica e que apresentasse os comportamentos considerados característicos delas, tais 

como doçura, moralidade, pureza, bondade e submissão.  

Na década de 1960, o movimento feminista marcou uma redefinição das relações 

de poder entre os sexos, no qual ocorre a mudança das mulheres envolvidas fora do espaço 

doméstico, tendo como consequência o ganho da autonomia, iniciando o que Jane Soares 

(2008) explica como “uma reviravolta nas expectativas sociais, familiares e pessoais 

acerca do sexo que então estivera confinado no resguardo da domesticidade e n 

cumprimento das funções reprodutivas” (p. 220).  
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Segundo Jane Soares (2008), a religião representa um ponto crucial para onde 

ocorre as relações de poder estabelecidas no nível simbólico e no imaginário, por haver a 

necessidade de explicar e atribuir sentido e significado às ações individuais e coletivas 

dos seres humanos. Segundo a autora, o controle da sexualidade, os arquétipos religiosos 

ditando normas de pureza e mansidão, normatizaram o comportamento social, em 

destaque para o sexo feminino.  

Com isso, a religiosidade se revestia de caráter disciplinador, normatizando a 

consciência e estabelecendo conexões com aspectos variados da prática social, tais como 

a vida cotidiana, a fé, a economia, a política, a educação e as relações entre os sexos. Jane 

Soares (2008) apresenta que a religião sempre foi decisiva na definição de padrões 

comportamentais femininos, em destaque para o catolicismo com a imagem da Virgem e 

Mãe.  

Nesse sentido, me proponho a debater as questões entre gênero, educação e 

religião, como também o acréscimo de raça, classe e sexualidade são importantes para as 

discussões que o ensino desenvolvido no educandário possibilitou para formação e 

transformação dessas ex-alunas.  

Assim, o trabalho de Ana Maria Veiga (2020) discute acerca do que é o conceito 

de interseccionalidade, no qual este teve uma ascensão no debate travado pelo feminismo 

negro acadêmico e que mostra que a opressão social não anda sozinha, buscando força e 

aliados em elementos específicos que demarcam diferenças. Os cruzamentos dos 

marcadores de diferença como gênero, sexualidade, raça, classe, geração, capacitismo 

atuam sobre a vida e nas experiências das pessoas, em especial de mulheres negras 

O conceito de interseccionalidade permite a análise interacional dos diferentes 

marcadores de diferença nas histórias, nas experiências e nas trajetórias de vida de uma 

pessoa, seja ela homem ou mulher. Este teve uma ascensão no debate travado pelo 

feminismo negro acadêmico e que mostra que a opressão social não anda sozinha, 

buscando força e aliados em elementos específicos que demarcam diferenças.  

Os cruzamentos dos marcadores de diferença como gênero, sexualidade, raça, 

classe, geração, capacitismo atuam sobre a vida e nas experiências das pessoas, em 

especial de mulheres negras. O contexto histórico do conceito é de meados dos anos 1960, 

desenvolvido na história do movimento negro e do feminismo negro, que já vinham dando 

sinais antes do fim da escravidão no continente americano.  
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A princípio identificamos que o colégio é formado por uma pluralidade de 

meninas. Em destaque temos aquelas que possuem uma boa condição financeira, como 

por exemplo, as filhas da elite sousense e da região e também as alunas bolsistas, que 

conseguiam por meio de prova de admissão, conhecimento com as irmãs religiosas 

gestoras do espaço e outros meios. Apresenta-se aquelas alunas que eram brancas e 

aquelas possíveis alunas negras; havia também diferenças quanto a localidade das 

mesmas, pois encontrava as que eram naturais de Sousa e muitas discentes que vinham 

da região para estudarem nesse espaço. A modalidade de ensino era diferente, no qual 

havia no colégio a formação para docência, a formação no ensino fundamental, o internato 

e o externato. Com isso, percebemos a diversidade das jovens, apresentando suas 

especificidades e que permitem ter um entendimento da realidade social e econômica de 

cada uma.  

A sexualidade é um marcador de diferença que permite uma análise, pois 

entendemos que a questão do cuidado com o corpo, com a rigidez das regras, a influência 

para o casamento, o pudor, a virgem Maria como exemplo de recato e de virgindade estão 

relacionadas e possibilitaram uma interação com os outros marcadores de diferença.   

A discussão de gênero analisa os diferentes papeis sociais que eram atribuídas as 

meninas na formação educacional e a discussão sobre a feminização do magistério, no 

qual discutia-se que era a profissão ideal para elas, pois tinha relação com a maternidade 

e o matrimônio. Porém, era uma profissionalização que permitia uma liberdade financeira, 

uma mudança social e um objetivo de realização dos seus sonhos. 

As discussões de classe são percebidas pelas diferenças de condições. As meninas 

bolsistas não tinham condições de pagar as mensalidades, então algumas questões podem 

ser feitas, como por exemplo, discutir se havia uma possível distinção ou diferenciação 

no cotidiano escolar entre as bolsistas e as demais. Podemos questionar acerca das 

dificuldades existentes diante daquelas alunas das cidades vizinhas que vinham para 

Sousa e entender como era a situação de transporte e de vivência para estudar. Outras 

questões são base para as futuras entrevistas que serão realizadas e que com os 

depoimentos delas nos permitirão identificar essas inquietações.  

As discussões de raça possibilitam entender debater aspectos como a identificação 

ou não de alunas negras no colégio; em caso afirmativo, buscar identificar através dos 

depoimentos se havia situações de discriminação com relação a elas. Nesse sentido, 

acreditamos que havia um número bem reduzido de alunas negras, por ser um educandário 
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voltado para um público em específico, um espaço privado e religioso. Outra inquietação 

que me veio diante das discussões foi sobre as professoras, no qual questionar as gestoras 

se existiam as professoras negras atuando no CNSA e pensar diante disso, quem eram as 

mulheres de cor que trabalhavam no educandário. 

Brighente e Mesquida (2011) discutem que o objetivo da disciplina como 

instrumento do poder disciplinar é docilizar o indivíduo, fabricando-o e assim produzindo 

mais, com o intuito de gerar mais lucros. Foucault (2010) define que a disciplina é uma 

técnica de poder que desenvolve a partir de uma vigilância constante dos indivíduos. 

Nesse sentido, a disciplina busca fabricar corpos úteis, através de técnicas 

específicas. Segundo as autoras supracitadas, a escola utiliza os mecanismos disciplinares 

para disciplinar os corpos dos educandos e isso ocorre “por meio dos recursos 

educacionais que têm como finalidade tornar as crianças e os jovens obedientes, dóceis, 

produtivos e aptos para o trabalho” (2011, p. 2395). 

Foucault analisa que um dos instrumentos do poder disciplinar é a sanção 

normalizadora, no qual existe através de pequenas punições como atrasos, desatenção, 

desobediência, atitudes incorretas, indecência, entre outros exemplos. No cotidiano do 

colégio havia regras e normas quanto a vestimenta, o cuidado com o comportamento das 

moças e principalmente com as alunas internas, apresentando um regimento diferente das 

outras alunas. 

Com os depoimentos das ex-alunas identificamos que as atividades desenvolvidas 

no colégio e a educação formal estava direcionada para estas discussões acima 

mencionadas. As estudantes relembravam que havia muitas normas a serem seguidas e 

que eram cobradas em vários momentos para serem seguidas. Porém, havia práticas de 

burlas dessas normas que expressam que essas jovens mesmo vivenciando um cotidiano 

de disciplinarização dos seus corpos e comportamentos, elas através de suas transgressões 

desenvolviam atitudes consideradas inconsequentes e erradas, muitas vezes deixando 

evidente suas insatisfações.  

Portanto, realizamos uma discussão para além dos conteúdos curriculares nesse 

colégio católico, analisando também as atividades diversas na rotina das alunas, 

perpassando pelos seus ritos de formação intelectual, moral, religiosa, de caráter e 

contudo. Para Silva (2018), a execução dessas práticas educativas desenvolver marcas na 

formação e nas memórias dos que vivenciaram ou daqueles que presenciaram.  
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CNSA: CONSTRUINDO A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DE UM EDUCANDÁRIO 

RELIGIOSO  

 

A investigação da pesquisa ocorreu através de uma opção metodológica que 

beneficie a continuidade e a busca por resultados. Nesse sentido, destacamos que o estudo 

das trajetórias de vida dessas mulheres foi um ponto crucial para se compreender as 

práticas educativas desenvolvidas no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. 

Nesse percurso de análise e construção da memória da educação feminina, a 

utilização  da História Oral como método investigativo de pesquisa se fez necessária, pois 

com os depoimentos anteriormente coletados que foram produzidos através de roteiro 

previamente elaborado e da interação entre o depoente e o entrevistador, ocorrendo 

alterações e respeitando a sequência memorialística das depoentes, permitiram a 

compreensão dos aspectos singulares da prática educativa no Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora. Nesses depoimentos consideramos seus silêncios, ditos e não ditos. 

Xavier (2020) define que a História Oral “trata-se de testemunhos de seres vivos 

que ao serem interpelados discorrem narrativamente o que sabem sobre certos 

acontecimentos, pessoas, locais, instituições, governanças e sobre tantos outros assuntos” 

(p. 5). Essa metodologia é importante para analisarmos as trajetórias de vida individuais 

e coletivas dessas mulheres e servem para compreensão da educação nesse espaço. 

Segundo Xavier (2020, p,11): 

A metodologia do emprego da história oral toma as entrevistas 

como fontes visando compreender os acontecimentos passados, 

os quais são interpretados ao lado de outras fontes. As entrevistas 

são direcionadas e estimuladas aos participantes através de 

interrogações sobre o objeto investigado dentro de certo contexto. 

Às narrativas dos entrevistados/as são juntados documentos 

biográficos, autobiográficos e memórias diversas na tentativa de 

compreensão concreta do vivido, experimentado. 

 

Alessandro Portelli (1997) analisa que as fontes escritas e as fontes orais não são 

mutuamente excludentes, pois elas têm em comum características autônomas e funções 

específicas que somente uma outra pode preencher. Assim, elas requerem instrumentos 

interpretativos diferentes e específicos.  

Este autor auxilia para compreensão da constituição da realização das fontes orais, 

com a realização das entrevistas, o procedimento das transcrições, a importância de se 
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compreender as pausas, as colocações corretas das pontuações, mas também percebemos 

que essas transcrições não descrevem de forma detalhista os depoimentos, pois as 

sensações, as emoções e os comportamentos são difícies de serem captados pela escrita.  

Portelli (1997) ressalta que as fontes orais são condição necessária para a história 

das classes não hegemônicas e nesta pesquisa que venho realizando mostra a história da 

educação de meninas que estudaram em um espaço de ensino católico e que realizava 

todo um cuidado e rigor com sua educação, baseado nos princípios religiosos e no reflexo 

da sociedade desse contexto.  

Analisando o trabalho com a história de vida de pessoas, o autor Antônio Xavier 

(2020) explica que o mesmo ocorre através de um relato pessoal contado de si, de forma 

oral, no qual os depoentes expressam suas trajetórias, as experiências e recordações dos 

momentos vivenciados. Nesse sentido, essas histórias serão analisadas para 

identificarmos e problematizarmos as práticas educativas vivenciadas e as influências 

perpassadas e constituídas enquanto mulheres, estudantes e religiosas. 

Segundo Claudia Born (2001), a definição de trajetória de vida consiste num 

conjunto de eventos que fundamentam a vida de uma pessoa, sendo determinada pela 

freqüência dos acontecimentos, pela duração e localização dessas existências ao longo de 

uma vida. Para esta autora, a trajetória de vida não está isenta da questão de gênero e isto 

ocorre devido as diferenças específicas de gênero relativas à mudança de status entre a 

atividade doméstica e o emprego, entre homens e mulheres.  

A memória das ex-alunas apresentam-se permeada por gratidão aos anos de 

estudos e de formação no pedagógico, em que essas mulheres compreendem que a 

formação recebida permitiu a realização de sua profissionalização e consequentemente a 

mudança nas suas trajetórias de vida. A profissionalização dessas mulheres foi entendida 

para elas como forma de realização dos seus sonhos, de quebra da realidade social das 

mulheres, destinadas a vida familiar e ao matrimônio. 

Utilizando do conceito de lugares de memória proposto por Nora (1993), 

entendemos que o educandário é um lugar de produção de memórias coletivas, de 

vivências, no qual “os lugares de memórias só vivem de sua aptidão para a metamorfose, 

no incessante ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível de suas 

ramificações” (p.22).  

Contextualizando acerca das problemáticas sobre a história e a memória, Pierre 

Nora (1993), elucida que a memória é a vida, carregada por grupos vivos e está em 
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permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de 

suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações. A história, 

segundo este autor, é a reconstrução problemática e incompleta do que não existe mais. 

A memória é um fenômeno atual, um elo vivido no eterno presente e a história uma 

representação do passado. 

Pollak (1989) define que a memória é a operação coletiva dos acontecimentos e 

das interpretações do passado que se quer salvaguardar, no qual se integra em tentativas 

conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 

coletividades de tamanho diferentes. Ele problematiza que a referência ao passado serve 

para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para 

definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições 

irredutíveis. Para Pierre Nora (1993), a história é uma operação intelectual e laicizante, 

no qual demanda análise e discurso crítico. 

Pollak (1989) explica que o longo silêncio sobre o passado não conduziu ao 

esquecimento, pois houve a resistência de  uma  sociedade civil  que se opôs ao excesso 

de discursos oficiais e que transmitiu as lembranças dissidentes nas redes familiares e de 

amizades. O silêncio que estamos discutindo diz respeito às mulheres, que por muito 

tempo não tinha direito a expressar suas opiniões, a terem suas histórias contadas pelos 

registros oficiais e como consequência não foram vistas como sujeitos históricos. A 

quebra desse silêncio veio através de lutas, manifestações, resistências e subversão. 

Analisamos as resistências que as discentes praticaram diante de um ensino e de 

uma sociedade que provocava um silenciamento para as mesmas. Com esses 

depoimentos, verificamos que as práticas da disciplina não era garantia de seguimento e 

que havia os mecanismos de resistências. 

As intenções dessa pesquisa está em desenvolver um aprofundamento da análise 

sobre a história do CNSA, contribuir para discussões acadêmica acerca da formação 

feminina num espaço educacional religioso e do papel que este ensino proporcionou para 

vida dessas mulheres. As fontes que foram selecionadas para realização da pesquisa 

permitiram compreender os aspectos relacionados a pedagogia da instituição, a produção 

disciplinar e as táticas de resistência.  

Portanto, a constituição das identidades acontece pela construção dos significados 

que as práticas das instituições oferecem quando estamos vinculadas as mesmas. Com 

isso, questionamos a singularidade da educação no colégio sousense e sua influência para 
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constituição das identidades feminina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora está presente no imaginário simbólico dos 

sousenses, sendo um colégio apresenta um histórico de possuir uma orientação religiosa. 

Os aspectos do ensino confessional apresentam elementos importantes para construção 

identitária de seus membros e essas abordagens são significativas para historicização dos 

aspectos culturais da instituição escolar citada. 

As construções das identidades dessas mulheres estão contidas na filosofia do 

educandário e tem como intuito a construção de atitudes e comportamentos necessários 

para a disciplina confessional dos sujeitos. Nesse sentido, analisamos os significados, os 

modos de pensar e agir, os valores, comportamentos e a estrutura de funcionamento do 

espaço. 

A produção disciplinar, os símbolos e os ritos se intercalam com as práticas 

escolares, onde o espaço vivido se transforma em um lugar, o ponto de partida para as 

memórias que perpassam o cotidiano escolar. O CNSA tem sua importância na vivência 

e nos lugares de ver o feminino.  

Nesse sentido, as práticas educativas refletem sobre o que se educa, ou seja, são 

os discursos da sociedade, da religião, da família formando e produzindo uma 

subjetivação para os corpos dessas mulheres. Através dessas práticas educativas e 

disciplinares percebemos como elas consumiram esta formação e como elas levaram esses 

vários lugares de fala para construção das identidades delas. 

Através das fontes documentais e das fontes orais, analisamos os aspectos das 

práticas educativas realizadas por meio de atividades diversas, tais como a rotina de 

orações diárias, as atividades culturais, o grêmio estudantil, a formação humana, a 

discussão da imagem da Madre Aurélia como referência de mulher, de recato e de 

obediência aos preceitos religiosos, analisamos também o cuidado com as regras e o 

cumprimento com o fardamento, o respeito, o temor que as jovens tinham com a irmã da 

disciplina, no qual isso foi percebido pelos depoimentos realizados anteriormente ao 

longo da graduação. 

A discussão das memórias dessas mulheres foi fator importante para construção 

desse trabalho, pois concluímos que muitas dessas memórias são interpretadas como 
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positivas, com bastante saudosismo e afetividade para algumas, porém, percebe-se que 

para outras estudantes não haviam essa unanimidade.  

Portanto, a História Oral nos possibilita trabalhar com a subjetividade, os 

discursos e as trajetórias, preocupando-se com essas vivências, pensando nas produções 

de verdades que essas pessoas estavam envolvidas construíram para elas. 
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DONA FINHA: MEMÓRIAS DE UMA ANTIGA DONA DE PENSÃO EM 

ITABAIANA - PB (1968-1988) 

 

Flaviano Batista Ferreira1 

 

 
O famoso carretel 

Um cabaré afamado 

Parecia uma festa 

O povo animado 

 

Quando davam sete horas 

Chegava o trem de Campina 

Sempre na segunda feira 

Carregado de menina (...) 

 

Lembro o coco de roda 

Pastoril de Pabulagem 

As meninas quase nuas 

Era a maior sacanagem 

 

Lembro da rua das Flores 

Cabaré dos bananeiros 

Hermínio puxando o fole 

Parecia um formigueiro2 

 

(Chico Bezerra, Memórias de Itabaiana, p. 9 e 11) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prostituição feminina vem sendo objeto de estudos no Brasil desde a década de 1980, 

indo muito além da frase simplista que afirma que a prostituição é a “profissão mais antiga do 

mundo”. Essa é uma construção simplória, pois “generalizando o termo ‘prostituição’ para 

denominar práticas sexuais ilícitas desde os primórdios da humanidade, pode ser uma atitude 

enganadora: armadilha do desejo de manter inalterados os vínculos com o passado longínquo 

idealizado” (RAGO, p. 25, 2008).  

Em Itabaiana, caso os frequentadores dos bordéis fossem pegos em flagrante nesses 

recintos, ficavam “enrolados” e teriam que explicar para suas mães, esposas e namoradas 

 
1 Mestrando do PPGH-UFPB. Contato: flavianomaximus@gmail.com. Trabalho apresentado no Simpósio 

Temático 4: Das Margens: gênero e as intersecções com raça/etnia, classe, sexualidade e territorialidade, 

coordenado por Vânia Nara Pereira Vasconcelos, Ana Maria Veiga e Dayane Nascimento Sobreira. 
2 BEZERRA, CHICO. Memórias de Itabaiana. João Pessoa. Editora Universitária UFPB, 2005. Os trechos da 

poesia foram escritos por Chico Bezerra, que relata, através de suas memórias, momentos marcantes da história 

de Itabaiana, inclusive os da prostituição dos cabarés da Rua do Carretel e o da Rua das Flores, além de mencionar 

algumas prostitutas como Daminha, Maria da Garrafa e outras.   
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porque estavam em tais ambientes. Nesse sentido, colocar a prostituição como natural seria algo 

prejudicial, uma vez que, em cada época, homens e mulheres viveram as “prostituições”3 ao 

seu modo. Assim, faz-se necessário um aprofundamento do assunto. Para Margareth Rago 

(2008), 

A prostituição configurou um espaço visível, espetacularizado e quantificável, à 

medida que se tornava uma profissão reconhecida com a expansão do mercado 

capitalista, permitindo então que chefes de polícia, médicos, higienistas e juristas 

constituíssem um universo empírico para suas observações, classificações e análises 

(RAGO, 2008, p. 22). 

 

A cidade de Itabaiana foi criada pelo Decreto nº 63, do dia 26 de maio de 1891, pelo 

Governador Venâncio Neiva. Está localizada no agreste do Estado paraibano e tem uma 

população de aproximadamente 24.500 pessoas, segundo dados do último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – de 2010.  

Seu progresso acentuou-se no início do Século XX, derivado da chegada do trem e da 

feira de gado4 (MAIA, 1978, p. 137). Nesse período, Itabaiana tornou-se um importante centro 

de comercialização no Estado da Paraíba, favorecendo o processo de modernização e as 

transformações ocorridas em seu espaço urbano. Segundo Maia (1976), Itabaiana progredia sob 

o ponto de vista econômico, e a Feira era o meio que alavancava esse progresso. Em 1914 

“Itabaiana já era citada como a mais adiantada cidade do interior paraibano, sendo dotada de 

calçamento, arborização, luz elétrica, água encanada, telefone e jardins”5 (MAIA, 1976, p. 129-

130). 

A riqueza de Itabaiana nas primeiras décadas do Século XX era tamanha que ela foi 

apelidada orgulhosamente de “Rainha do Vale do Paraíba”, pois contava com um intenso 

comércio de lojas, farmácias, barbearias e dois cinemas. Ela possuía ares de desenvolvimento 

e modernização, era muito procurada pelos fazendeiros e negociantes que vinham à cidade para 

comprar, vender gado e divertir-se nos famosos cabarés de prostituição da Rua do Carretel, que 

alegravam as noites desses visitantes. 

 
3 Chamo de prostituições devido as diversas formas de prostituição existente no mundo, porém em nosso trabalho 

nos deteremos a prostituição feminina. 
4 A criação da feira de gado, de acordo com Sabiniano Maia foi em 1864 e sua extinção ocorreu cem anos depois 

em 1967.   
5 Vejamos algumas datas relacionadas ao progresso de modernização em Itabaiana: O primeiro calçamento foi 

implantado em 1905, o sistema de abastecimento com a implantação de chafarizes na rua central em 1912, à luz 

elétrica no mesmo ano, em 1909 à cidade possuía um sistema precário de telefones, em 1908 foi fundado o Instituto 

Nossa senhora do Carmo (Colégio que o escritor José Lins do Rego estudou, e retratou o seu cotidiano no Romance 

literário Doidinho), e 1910 foi inaugurado o cinema da Conceição e Em 1914 os bondes que foram trazidos do 

Recife. (MAIA, 1976).   
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Para Rachel Soihet (2001), existe uma escassez acerca do passado das mulheres e muitos 

desses vestígios foram escritos por homens, à base de discursos masculinos que determinaram 

quem eram as mulheres e o que elas faziam. Dessa forma, consideramos a prostituição como 

algo social e urbano, voltada para o comércio sexual de trocas de favores, em um sistema dotado 

de poder, com códigos e transgressões morais próprias.  

Este trabalho toma como base a História Cultural e os estudos de gênero, por meio dos 

quais as mulheres tornaram-se sujeitos da História. “Pluralizam-se os objetos de investigação 

histórica, e, nesse bojo, as mulheres são alçadas à condição de objeto e sujeito da história6” 

(SOIHET, 2011, p. 263). Nas últimas décadas encontramos a história das mulheres sendo 

campo de investigação historiográfica e metodológica articulado a temas variados como 

família, sexualidades, trabalho, corpo, e neste caso específico, a prostituição feminina 

observada em perspectiva interseccional.  

Para esta proposta, os relatos orais e a memória serão a principal fonte de pesquisa, pois 

através deles é possível ampliar o conhecimento acerca das experiências e táticas desenvolvidas 

nos cabarés entre homens e mulheres para burlar as leis e, com isso, se aventurar em momentos 

de prazer e de dor. 

Trabalhar com a ferramenta da História Oral é sobretudo não querer uma história 

totalizante, o que se torna possível a partir das narrativas diversas; tão pouco provar uma 

verdade absoluta. É dar espaço aos sujeitos anônimos da História na produção e divulgação 

desta, procurando articular suas narrativas aos contextos. (DELGADO, 2003, p. 11). Assim 

sendo, entendo que as fontes orais possibilitam trazer à História, sujeitos e/ou testemunhos 

daqueles que de certa forma foram excluídos e colocados no anonimato, sem direito à memória, 

o que é comum no paradigma tradicional. 

 

DONA FINHA E OS ESPAÇOS DE SOCIABILIDADES, SOLIDARIEDADES E 

SOBREVIVÊNCIA NUMA CASA DE PENSÃO EM ITABAIANA - PB 

 

Parto do pressuposto de que cada indivíduo é um sujeito histórico que compreende e 

interpreta suas representações particulares do passado. Assim, buscarei trabalhar os conceitos 

de tempo, memória, espaço e história, uma vez que eles podem caminhar juntos através de uma 

relação de apropriação e reconstrução do passado através da memória. 

 
6 SOIHET, Rachel. História das Mulheres. P. 263 – 283. IN: Domínios da História. CARDOSO, Ciro Flamarion. 

VAINFAS, Ronaldo. 2ª ed. Rio de Janeiro. 2011.   
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A escritora Edna Paiva, no livro Itabaiana dos meus tempos – Memórias, narra histórias 

itabaianeneses de A a Z; através dos capítulos narrados de forma saudosista, ela cita 

personagens que experenciaram em seu cotidiano histórias diversas, envolvendo aspectos 

políticos, econômicos e socioculturais, no período que ela nomeia como a “belle époque” da 

cidade, que faz parte do recorte temporal deste estudo. 

Ao analisar a obra citada, fica evidente na autora um certo desconforto em um capitulo 

que ela nomeou “Zona”. Paiva inicia sua narrativa alegando que muitas pessoas desaprovariam 

esse capítulo, mas que ela não deixaria passar despercebido, uma vez que esses momentos 

também fizeram parte e marcaram a história local. Segundo Paiva,  

O nome carretel devia-se à localização, depois da linha do trem do famoso cabaret, 

com bonitas ‘meninas’, com o time principal formado por Danda, Mariza, Daminha7. 

Realizavam festas memoráveis como a coroação da rainha Danda enfaixada por suas 

princesas vestidas de longo branco, verdadeiras rainhas com direito a valsa dançada 

com os rapazes Claudio Brito, Galeno, Amigo da Onça e Toinho Bione8, todos de 

gravata borboleta. Figura conhecida e de respeito era Nevinha, carinhosamente 

chamada pela turma de “Madrinha Nevinha” (PAIVA, 2001, p. 99). 

 

Com base na citação acima, questiono quais foram os critérios utilizados para 

lembrar/esquecer de mulheres que pertenciam ao grupo de marginalizadas na sociedade, uma 

vez que algumas delas ganharam destaque e são lembradas na memória de uma boa parcela da 

população local, enquanto outras tiveram suas histórias silenciadas e/ou apagadas pelo tempo, 

como é o caso da personagem que trarei a seguir. 

Para narrar e descrever a história de Josefa – Dona Finha –, utilizaremos como 

fundamentação teórica os conceitos de “lugar de fala”9, da Djamila Ribeiro (2017); de 

“interseccionalidade”10, com base na leitura da Carla Akotirene (2019); e de “escrevivência”11, 

da Conceição Evaristo. São conceitos que contribuirão para trazer à tona uma protagonista que 

é mulher, negra e pobre12.  

 
7 Prostitutas que eram famosas devido a serem bastante solicitadas na pensão de Nevinha Rica.  
8 Rapazes pertencentes à elite local da época estudada. 
9 A autora traz para a sociedade diversos feminismos, desmistificando e explicando vários conceitos relacionados 

ao ser mulher, variantes que enquadram-se de acordo com o lugar em que está inserida e o contexto social. Grosso 

modo, o lugar de fala demarca representações construídas através de relações de poder que perpassam o tempo e 

o espaço, entre homens e mulheres. 
10 Com o conceito de interseccionalidade, abordamos histórias heterogêneas de mulheres negras que são 

evidenciadas por suas relações sociais e na maioria das vezes sofrem opressões nas quais seria impossível dissociar 

o racismo e o machismo sofrido por elas ao longo do tempo. 
11 Conceição Evaristo apresenta em sua escrita a mistura de vivências de mulheres negras engajadas do movimento 

social feminista. Suas obras são marcadas por narrativas que contribuíram para a alteridade da cultura negra frente 

ao silenciamento da voz feminina.  
12 No tocante a prostituição e história de mulheres negras, encontramos na historiografia paraibana a dissertação 

de Rozeane Porto Diniz intitulada O Farol de joana Preta: Heterotopia em Olivedos – PB (1940- 1970). Na obra, 

ela narra a história de Joana, uma mulher negra e pobre que viveu em uma pequena cidade do agreste paraibano. 

A autora pesquisou a história intrínseca da relação da personagem com o monumento do farol, e este seria um 
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Sobre o conceito de escrevivência, Evaristo adverte que ele foi criado pensando as 

memórias das mulheres negras, sendo, portanto, um conceito situado, cuja genealogia deve ser 

considerada: “Eu estou sempre repetindo de onde nasce esse conceito. Ele não foi criado do 

nada, é criado inclusive de uma vivência, de uma experiência, de uma condição, de uma 

memória ancestral, de uma memória histórica” (EVARISTO; MAIA, 2021, s/p.). Assim, 

assumir tal metodologia é destacar uma episteme nascida da experiência negra, nas palavras da 

autora. 

Josefa da Silva Pereira, mulher negra de 83 anos, conhecida como Dona Finha por 

muitos homens que frequentavam seu estabelecimento comercial. Em suas memórias, ela relata 

como sua trajetória foi marcada no tempo devido às lutas que ela teve que travar para sobreviver 

numa sociedade extremamente excludente e preconceituosa. 

Carla Akotirene (2019) discute o conceito de interseccionalidade já trabalhado por 

outras autoras, dentro e fora do Brasil13. Para ela, esse entrecruzamento das opressões vividas 

pelas mulheres negras, em termos de preconceitos de raça, gênero, pobreza, entre outros, 

potencializa o peso social sobre as mulheres negras. E a autora reforça que interseccionalidade 

é um conceito que surge no coração do movimento negro, sendo depois apropriado por outras 

mulheres e mesmo outros segmentos (ver também VEIGA, 2020). 

Com as memórias de Dona Finha, tentaremos romper as barreiras das subalternidades 

que silenciam as histórias de mulheres negras e pobres, isso porque as experiências e 

lembranças de nossa personagem são diferentes das Nevinhas, Daminhas, e tantas “inhas” que 

são lembradas nas memórias de muitos cidadãos itabaianenses. 

A relação de Dona Finha com Itabaiana inicia-se pelas visitas que ela fazia à cidade, 

quando solteira, visitas esporádicas, mas que algumas vezes eram demoradas, pois Dona Finha 

se hospedava na casa de uma comadre chamada Severina. Para custear suas despesas enquanto 

ficava na cidade, ela trabalhava para famílias ricas, como lavadeira de roupas nas cacimbas do 

famoso Rio Paraíba14. 

Por volta de 1966, com apenas 28 anos de idade, tornou-se uma mulher separada e mãe 

de duas crianças; devido ao preconceito existente na sociedade da época, saiu de seu lugarejo15 

 
lugar que Joana encontrou para sobreviver, através de trocas e favores sexuais, dotados de representações e códigos 

sociais existentes entre seus frequentadores. 
13 Mesmo sem evocar o termo “interseccionalidade”, cunhado pela afroestadunidense Kimberlé Crenshaw a partir 

dos últimos anos 1980, autoras como Angela Davis, Lélia Gonzalez, bell hooks e Patricia Hill Collins já vinham 

trabalhando nessa perspectiva ao tratarem da situação das mulheres negras. 
14 O Rio Paraiba é considerado o rio mais importante do Estado. Ele foi imortalizado nas páginas das obras de José 

Lins do Rego quando relata as belezas de suas cheias. 
15 Dona Finha nasceu em 15 de abril de 1938 no lugarzinho chamado Junco, próximo à atual Barragem de Acauã. 
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e foi tentar a sorte buscando melhores condições de vida em uma cidade maior, como Itabaiana 

- PB16. Assim sendo, estabeleceu moradia na zona boemia da cidade e posteriormente abriu 

uma casa de pensão, lugar de onde tiraria proventos para seu sustento e sobrevivência de sua 

família. A partir dessa virada, com a mudança da cidade, o lugar de fala de Dona Finha passa a 

ser Itabaiana, no entanto, em outra concepção, como sugere Djamila Ribeiro (2017), o lugar de 

fala dessa mulher, durante anos dona de pensão, é o de uma mulher negra, habitante de uma 

região considerada periférica, nos padrões que distinguem o Norte do Sul global.  

Em entrevista, Dona Finha relata como tudo sucedeu, 

Tudo começou por amizade, lavava roupa de ganho das outras pensão, lavava pratos 

na pensão pra ganhar uns trocados e algum caldo de feijão, aí com as amigas que tinha 

casa de negócio (pensão) disse: mas Finha, bota um negócio pra tu. Aí comecei 

vendendo cachacinha; depois a casa de fulana, Dona... [não recordou o nome da 

amiga] tava desocupada, porque tinha falecido, aí aluguei e fui pra lá17. 

 

Em outro momento da entrevista, quando perguntei por que ela entrou nessa vida, ela 

deu uma longa risada e respondeu:  

As coisa não era boa, quando cheguei em Itabaiana se eu fosse me empregar nas 

cozinha dos outros pá dá de comer a esses menino, o ganho não dava, então foi minhas 

comadres que foi quando eu lavava prato lá [na casa de pensão delas] chegava aqueles 

homens da rede ferroviária, eu gostei do pai da Maria [filha dela] que era ferroviário 

e eu fiquei com ele por seis anos, ai foi quando eu fui vendendo uma cachacinha, 

botando umas mulher lá nos quarto, ai depois eu disse o negócio é aumentar, arrumei 

uma casa.18  

 

Nos relatos acima, atestamos os laços de solidariedades existentes entre as donas de 

casas de pensão da cidade de Itabaiana - PB. Laços esses que eram fortalecidos no dia a dia 

através de códigos e condutas que existiam para continuarem sobrevivendo em uma sociedade 

excludente.  

Elas tratavam-se por comadres, como era o caso de Nevinha Rica19, Nevinha Pobre, 

Dedinha, Cristina, Genésia, entre outras que existiram. Eram mulheres de um homem só, tinham 

 
16 A zona Boemia de Itabaiana é composta por bares, bordéis, casas de pensão, casas de comércio. A Rua do 

Carretel é dividida ao meio, metade tem esses estabelecimentos e a outra metade são casas de moradias de famílias 

que conviviam amigavelmente com as pessoas que frequentavam esses recintos. O mesmo ocorria na Rua das 

Flores, onde a maioria das casas eram pequenas e alugadas.   
17 Josefa Pereira Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2020.   
18 Josefa PereiraEntrevista realizada no dia 15 de julho de 2020   
19 Nevinha Rica é uma das mulheres mais conhecidas da região quando se fala em cabarés (casas de pensão) de 

Itabaiana. Ela era uma mulher benfeitora, querida por muitos e apelidada carinhosamente de “madrinha Nevinha”. 

Segundo Dona Finha, ela possuía muitos bens e sua casa era uma das melhores, pois vendia bebidas caras e vinham 

muitas meninas de fora. Nevinha Rica era solidária para com o próximo, de acordo com a entrevistada; ela não 

gostava quando as pessoas a chamavam por esse nome, para não “diminuir” ou menosprezar a outra Nevinha 

(Pobre), sua amiga. 
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seus companheiros; chefiavam seu comércio; eram fortes, bravas, valentes e destemidas, pois 

enfrentavam qualquer homem que tentasse burlar as leis de seu estabelecimento.  

Dona Finha, relata um fato que reforça a ideia dos laços de solidariedade entre as 

“comadres”; ela informou que foi Nevinha Rica quem a chamou e levou para o então INPS 

(Instituto Nacional de Previdência Social) para dar entrada em sua aposentadoria, e 

posteriormente garantir seus direitos, coisa que aconteceu quando tinha 42 anos de idade, em 

1988. 

Porém, além dos afetos fraternos, existiam rivalidades e intrigas entre essas comadres, 

geralmente ocasionados por invejas e disputas de poder, quando uma casa de pensão era mais 

frequentada e rendia bons lucros para sua dona.  Segundo Dona Finha, essas rivalidades nunca 

levaram às vias de fato, mas eram discussões de “leva-e-traz” entre as “meninas” que faziam 

rodízio nas casas de pensão20.  

Foi em uma dessas conversas que chegou aos ouvidos de Dona Finha que a Genésia 

tinha feito catimbó21 para ela. Trata-se de uma crença comum entre essas mulheres, de acordo 

com a entrevistada. “Enquanto Genésia vendia uma caminhoneta de cerveja, eu vendia meia 

grade. Então fui desfazer o catimbó em Timbaúba – PE, não fui fazer mal a ninguém, ela saiu 

de junto de mim e depois disso minha casa se abriu”22.  

As prostitutas começavam a chegar nas casas de pensão nas segundas-feiras, elas 

vinham de trem para fazer a feira do bacurau e ficavam até as quartas-feiras, quando seguiam 

para outros lugares. Elas vinham de estados como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e 

diversas partes do estado da Paraíba23; nos outros dias da semana, a casa funcionava com duas 

ou três mulheres que moravam perto e ficavam.  

Os frequentadores eram turistas e homens que vinham de outras cidades para fazer 

negócios na feira e na cidade. Assim como as prostitutas, eles também vinham de trem e de 

diferentes cantos do país.  

 
20 Esse hábito era muito comum quando ocorria a baixa frequência de clientes na casa de pensão de determinada 

dona. Para não ficarem no prejuízo, as “meninas” buscavam outras casas onde elas pudessem ter mais lucros. 

Assim sendo, uma tática encontrada para ganhar a confiança da dona da casa na qual elas estavam chegando era 

utilizar da fofoca como artimanha. 
21 De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra catimbó seria o mesmo que feitiçaria, baixo espiritismo, 

macumba.   
22 Josefa Pereira. Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2020.   
23 Segundo moradores de Itabaiana, as prostitutas vinham de diversas partes do Estado em busca de dinheiro 

derivado do sexo. Elas deslocavam-se de trens e trilhavam o que chamo de “rota sexual em trânsito”, pois 

compreendia as cidades onde existiam fortes esquemas de prostituição (Guarabira, Sapé, Itabaiana, Ingá e Campina 

Grande).  
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Segundo Dona Finha, “o dia que mais entrava dinheiro em caixa era da segunda-feira 

até a quarta-feira, e o restante da semana eram pessoas da cidade”. Eles buscavam bailar com 

as mulheres, embalados ao som de uma radiola que tocava músicas de Waldick Soriano, Bartô 

Galeno, Reginaldo Rossi e tantos outros cantores que fizeram sucesso na época. Seus 

entretenimentos eram regados por cachaça e cerveja; e geralmente terminavam em cima de uma 

cama, pagando a uma profissional do sexo. 

Na divisão dos lucros, a dona da pensão recebia pela bebida que o indivíduo consumisse 

e pelo quarto destinado ao sexo, enquanto o programa sexual era acordado diretamente com a 

mulher escolhida por ele, ficando a seu critério acertos pré-estabelecidos favoráveis a ambos. 

Em relação ao respeito da região boêmia, Aparecida24 relata que as casas de pensão 

existentes na rua do carretel eram lugares onde não se escutavam palavrões nem xingamentos, 

ela lembra que tudo era diferente de hoje, e que quando passava para levar o almoço de sua mãe 

nas terças-feiras, “tavam os soldados Gil, policial, Zezinho Caixão, Damacena... Quando eles 

viam que vinha mulher, diziam: ‘oh! Cuidado gente, que tá vindo pessoas ai viu?’, para não 

abrir a boca nem falar palavrão”25.   

Tais condutas seriam códigos pré-estabelecidos de relações de poder entre seus 

frequentadores. Durante o dia, funcionavam na Rua do Carretel vários estabelecimentos 

comerciais, e as pessoas transitavam livremente, sem haver problemas na sociedade local. 

Nesse período do dia, as prostitutas ficavam dentro das casas de pensões; se quisessem sair, 

teriam que pedir permissão aos policiais para transitar nas ruas. Deste modo, a vigilância social 

recaía apenas sobre elas – mulheres, e práticas, que eram escondidas durante o dia. 

As prostitutas eram constantemente vigiadas; depois de determinada hora da noite, elas 

saiam de dentro de casa e as famílias moradoras da rua (principalmente mulheres e crianças) 

não transitavam mais pela zona boêmia, tendo que fazer um percurso mais longo para ter acesso 

ao centro da cidade, caso fossem sair de casa. 

Por volta de 1988, Dona Finha resolveu fechar as portas de sua pensão, por motivos que 

acarretaram a queda nos lucros, como a decadência econômica da região.  As mulheres 

arrumavam quarto para morar e transavam com os homens para não pagarem aluguel. As 

bebidas já não eram tão rentáveis como antes. Logo, cansada, já não aguentando mais noitadas 

como antes, decidiu sair do ramo, ficando em suas memórias apenas as lembranças boas e más 

do que foi aquele período da sua vida.   

 
24 Maria Aparecida da Silva Oliveira, 58 anos, filha de Dona Finha, quando criança, dos três aos seis anos de idade, 

chegou a morar na pensão de sua mãe, depois, visitava-a algumas vezes quando a casa não estava com clientes.  
25 Maria Aparecida da Silva Oliveira, entrevista em 15 de julho de 2020. 
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Dona Finha alega que trabalhou a vida inteira, não tinha tempo para diversão, pois, 

quando pensava em divertir-se, lembrava que iria perder clientes, e como não podia dar-se ao 

luxo da diversão26, preferia ficar no seu trabalho. Com isso, tinha seu sustento semanal 

garantido. Emocionada, ela relata como foi a experiência de ter visto o mar pela primeira vez, 

coisa que fez há pouco tempo, em um raro momento bem aproveitado de lazer. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dona Finha foi uma mulher forte, sensível, que amou, sofreu violências, e sensibilizou-

se com as dores das outras mulheres, pois brigou em defesa daquilo que acreditava. Uma mulher 

de carne e osso que, além do glamour, teve suas feridas emocionais expostas por uma vida 

inteira, dotadas de sonhos e frustrações. 

Assim sendo, nesse entreposto de disputas de poder, analisamos a casa de pensão de 

Dona Finha como um lugar de alianças, brigas, crimes e contravenções, uma vez que, para 

manter a ordem desse espaço social, ela teve que estabelecer pactos entre os personagens que 

frequentavam seu recinto.   

Para sobreviver a essa vida carregada de tensões, utilizou de táticas e estratégias que 

burlavam as leis vigentes de uma sociedade patriarcal, machista e excludente, tarefa nada fácil 

para uma mulher negra e pobre que se mantinha da venda do corpo de outras mulheres nada 

homogêneas, que, assim como ela, trabalhavam e sobreviviam. 
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ENTREVISTAS 

 

Josefa Pereira, (Dona Finha) aposentada, 82 anos e antiga dona de pensão na Rua do Carretel. 

Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2020   

Maria Aparecida da Silva Oliveira, 58 anos, filha de Dona Finha. Entrevista em 15 de julho de 

2020. 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GALEÃO: MEMÓRIAS QUE TECEM 

HISTÓRIAS 

 

Iara Gonçalves dos Anjos1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No bojo dos diversos debates promovidos, principalmente, pelos movimentos sociais 

envolvidos nas lutas antirracistas e que reivindicam políticas efetivas de valorização dos 

territórios de ancestralidade africana, tem sido recorrente a utilização de termos como 

identidade quilombola, afrodescendente, remanescente de quilombos, porém, essas 

denominações sugerem diversas compreensões e implicações históricas. As ponderações 

partem dos debates que levaram à promulgação da nova Constituição Federal do Brasil ao 

assegurar o reconhecimento e a valorização das comunidades remanescentes quilombolas. Para 

compreender tal contexto é importante refletir a respeito da formação dos quilombos no Brasil 

e seus desdobramentos até o reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos, a 

partir da constituição de 1988.  

Entre o século XVI e meados do século XIX, o sistema escravista se instalou em diversas 

regiões do mundo, no entanto, foi o continente americano que recebeu a maior parte desse 

contingente. Milhares de homens e mulheres foram capturados em terras africanas para suprir 

a demanda do vasto complexo produtivo desenvolvido nas Américas. Segundo Albuquerque e 

Filho (2006, p. 39): 

Os números não são precisos, mas estima- se que mais de 11 milhões de homens, 

mulheres e crianças africanos foram transportados para as Américas. Esse número não 

inclui os que não conseguiram sobreviver ao processo violento de captura na África e 

aos rigores da grande travessia atlântica.  

 

Em terras brasileiras o contexto do sistema escravista se instaurou neste período. Uma 

instituição perversa e desumana que perdurou por mais de três séculos. No entanto, segundo 

Fiabani (2018), os trabalhadores escravizados, revoltados com os maus tratos e supressão da 

liberdade, romperam com as amarras do cativeiro através das fugas e, a partir das fugas, 

 
1 Mestranda do PPG em História Regional e Local/UNEB/Campus V. Contato: iaraganjos@hotmail.com. Trabalho 

apresentado no Simpósio Temático 5: Entre a escravidão e o pós-abolição: subalternidades, processos de 

resistência e luta por cidadania negra, coordenado por Edinelia Maria Oliveira Souza e Idalina Maria Almeida 

de Freitas. 

mailto:iaraganjos@hotmail.com


 

 

88 

formaram quilombos, enclaves de liberdade no seio do regime escravista. Os escravocratas 

combateram este fenômeno do princípio ao fim, porém não conseguiram acabar com ele. O 

quilombo representou a mais significativa manifestação de resistência cativa que ocorreu no 

Brasil. Foi um fenômeno social de longa duração que ajudou a corroer os pilares do regime, 

fazendo ruir uma estrutura de três séculos. Como nos informa Clóvis Moura: 

Durante todo o transcurso de sua existência, eles foram não apenas uma força de 

desgaste, atuando nos flancos do sistema, mas pelo contrário, agiam em seu centro, 

isto é, atingindo em diversos níveis as forças produtivas do escravismo e, ao mesmo 

tempo, criando uma sociedade alternativa que, pelo seu exemplo, mostrava a 

possibilidade de uma organização formada de homens livres. (MOURA, 1993, p. 37). 

 

Nos anos que antecederam a abolição, as fugas em massa para os quilombos, aliadas às 

ações dos abolicionistas, determinaram que a data final do cativeiro fosse antecipada para 13 

de maio de 1888. No ápice dessas discussões houve a participação dos afro-brasileiros ao 

cumprirem um papel especial dentro dos debates em busca dos diretos da população negra. 

Desde 1988, centenário da abolição da escravatura, membros de várias comunidades rurais 

negras fizeram extraordinárias reivindicações legais quanto ao direito à terra. O movimento 

negro organizado, com o apoio de diversos acadêmicos, obteve sucesso durante os debates que 

levaram à promulgação da nova Constituição Federal do Brasil, ao assegurar a inclusão de três 

artigos fundamentais para o reconhecimento e valorização das comunidades remanescentes 

quilombolas. O art. 68 foi a novidade em termos de legislação fundiária, pois assegurou2 “aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 

a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”3.  

Fiabani (2018) ainda nos informa que alguns meses depois, ao inteirarem-se sobre o 

conteúdo do art. 68 do ADCT, antropólogos, ativistas, sociólogos, lideranças do movimento 

negro e das comunidades perceberam que o dispositivo constitucional era limitador e 

empreenderam esforços a fim de ressignificar o termo quilombo. Da forma como fora redigido, 

o texto do art. 68 deixou dúvidas sobre quem eram os “remanescentes” das comunidades de 

quilombo. Ou seja, caso fosse aplicada a Lei interpretando-se o termo quilombo como reduto 

de cativos fugidos, o dispositivo constitucional tornar-se-ia prejudicial às comunidades porque 

excluiria significativo número destas ao acesso à terra. O termo quilombo foi ressignificado e 

passou a ser sinônimo de luta por direitos, sobretudo, à terra, para comunidades negras 

brasileiras. Juntamente a essa crescente valorização da cultura afro-brasileira, iniciou-se a 

 
2 FIABANI, A. Quilombos e comunidades remanescentes: resistência contra a escravidão e afirmação na luta pela 

terra. RE - Revista de Estudios Brasileños, Volumen 5, Número 10, 2º semestre de 2018. 
3 BRASIL (1988). Constituição Federal. Artigo 68 do ADCT. Brasília. 
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identificação e o reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombos e comunidades 

negras tradicionais em diferentes localidades do território brasileiro. 

Atualmente inúmeras comunidades remanescentes de quilombos encontram-se 

espalhadas por todo o território brasileiro. Sobre esse aspecto, Fiabane aponta que as origens 

das comunidades negras são diversas.  

Há comunidades que se formaram em terras de antigos quilombos, outras através de 

doação de terras pelos antigos senhores, comunidades que nasceram em terras 

compradas pelos cativos, algumas se efetivaram em terras doadas pela igreja ou 

ordens religiosas, registram-se comunidades que nasceram em terras devolutas, 

também aquelas que se originaram em terras doadas pelo Estado como pagamento por 

serviços guerreiros, temos comunidades que começaram em terras de indígenas e 

redutos que iniciaram em terras de fazendas falidas abandonadas pelos antigos donos 

[...] (FIABANI, 2015, p. 133-151). 

 

Com a Constituição em vigor, as comunidades negras iniciaram o processo para o 

reconhecimento dos seus direitos. A maioria delas luta pela posse de suas terras e para a 

preservação de suas memórias e identidades. Nesse sentido, a titularidade das terras representa 

a afirmação desses povos para a continuidade e permanência em seus territórios, fundamental 

para a perpetuação de sua história e tradições, além de valorizar as atividades produtivas e 

possibilitar o acesso às políticas públicas tão importantes e necessárias. Enfim, o 

reconhecimento desses elementos é essencial para o desenvolvimento de ações que favoreçam 

a sobrevivência dos remanescentes, de forma digna. Tal perspectiva se afina à realidade da 

comunidade de Galeão, certificada no ano de 2007 pela Fundação Cultural Palmares (FCP) 

como comunidade remanescente quilombola, situada no Baixo Sul Baiano, na Ilha de Tinharé, 

Município de Cairu.  

 

AS MEMÓRIAS DA COMUNIDADE 

 

Galeão é uma comunidade rural, predominantemente negra, descendente de africanos 

escravizados que há séculos desenvolveu um modo particular de resistir ao tempo, com suas 

memórias e tradições. Pode-se observar a herança ancestral por meio da presença de 

manifestações culturais de matrizes africanas, que se mantém viva no repertório das tradições 

locais. Até o processo de autoreconhecimento4 da comunidade não se notava entre seus 

moradores uma relação de identificação com sua ancestralidade quilombola, embora alguns 

elementos possam ser sugestivos a esse respeito, a exemplo da cor da pele da maior parte da 

 
4 O autoreconhecimento é um documento realizado pela comunidade que se identifica como remanescente 

quilombola, pré-requisito para abertura do processo de certificação e regularização do território. 



 

 

90 

população, das manifestações culturais de matrizes africanas e da existência, no interior da 

localidade, de “material arqueológico em superfície, principalmente faiança e cerâmica. Todos 

estes espaços fizeram e fazem parte da territorialidade dos quilombolas (...). Hoje, estes lugares 

estão tomados pelo mato e poucas pessoas da comunidade tem acesso” 5. No momento atual a 

comunidade vivencia a recriação/reinvenção de sua identidade, típico das comunidades 

remanescentes quilombolas, enquanto aguarda a titularidade de suas terras. 

Nessa perspectiva, a compreensão das experiências sociais e culturais, historicamente 

construídas por homens e mulheres da comunidade quilombola de Galeão, fez- se necessário 

através da utilização da história oral, que nos permitiu acessar as narrativas de trajetórias da 

população, suas memórias e sua relação com o espaço vivido e compartilhado. Assim, a 

memória se constitui a partir de representações que revelam as vivências em determinado tempo 

histórico, tornando- se componente importante para a pesquisa, na medida em que reaviva 

modos de viver, trabalhar e resistir. É importante mencionar que foi através da tradição oral, ao 

longo do tempo, que o povoado de Galeão preservou parte de sua história. “É, pois, nas 

sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a 

ligação entre o homem e a palavra é mais forte” 6. Assim, podemos, 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 em si” 7. 

Por tudo isso, a história oral é um instrumento essencial para a pesquisa, uma vez que 

parte da população não reconhece seu passado ancestral. O preenchimento desta lacuna é algo 

almejado por muitos, mediante o que foi observado em pesquisa de campo. “A trajetória da 

população que habitou a comunidade, no passado, é desconhecida pela nova geração. Restam 

apenas indícios que estão presentes na memória dos mais antigos. Cada ancião que falece leva 

consigo uma parte de nossa história” 8. Conforme assinala Edinelia Maria Oliveira Souza,  

[...] A pesquisa oral constituiu um instrumental metodológico facilitador do trânsito 

entre subjetividades experimentadas por indivíduos e grupos que, de alguma forma, 

estiveram no limbo, na penumbra da história; tornou possível historicizar e trazer à 

tona marcas e vestígios de situações vividas que, de determinados ângulos, pouco 

tiveram visibilidade na historiografia (SOUZA, 2013 p. 57).  

 

 
5 ALMEIDA, 2019, p. 57. 
6 HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 168. 
7 POLLAK, 1992, p. 204. 
8 SANTOS, Edvalda dos. Moradora e professora aposentada da comunidade. Galeão-Ba. Entrevista realizada em: 

28 out. 2020. 
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Segundo Portelli (1996) o recurso que as fontes orais oferecem ao historiador e que 

nenhuma outra fonte possui na mesma medida é a subjetividade do falante. Em vista disso, 

percebe- se que os relatos dos moradores de Galeão são indispensáveis para a compreensão do 

processo de formação histórica, social, político e cultural da comunidade, através da 

reconstrução do passado baseada nas narrativas de seus integrantes. Isto pode ser observado 

quando fazem referência constantemente a seus antepassados, demonstrando que há um elo a 

partir das lembranças dos pais e avós, entre o presente e o passado, evidenciando que a memória 

se constitui como um elemento de continuidade e manutenção da comunidade.  O depoimento 

de Dona Mariá estabelece uma possível ligação entre sua bisavó com o território africano, 

quando afirma: “Minha bisavó, parte de mãe, tinha um sotaque diferente, Maria Sabina, era 

africana misturada com alguma coisa, veio fugida. Minha avó me contou” 9. 

Assim, pode-se inferir que as memórias são fontes inestimáveis para o trabalho de 

pesquisa e se configuram como grandes aliadas no processo de interpretação do material 

coletado, sobretudo para entender como a comunidade utiliza a memória para o reconhecimento 

e identificação do grupo. Embora se confunda, por vezes, o passado com o presente, direcionado 

por histórias e impressões individuais, ela conduz a vestígios que reavivam o passado coletivo. 

Como nos diz Halbwachs,  

[...] Se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, mas 

também sobre a de outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, 

como se uma mesma experiência fosse começada, não somente pela mesma pessoa, 

mas por várias. (1990, p. 1). 

 

Ao narrar suas histórias, moradoras e moradores da comunidade de Galeão tomam como 

referência elementos da localidade e momentos específicos de suas vidas. É sempre nas fontes, 

nos terreiros, nos caticangas, no mar, na igreja, naquela festa, ou seja, as narrativas estão sempre 

atreladas ao território e às vivencias. Desse modo, a memória revela-se como um elemento 

importante para a continuidade do quilombo e a base para isso são os saberes, os costumes, as 

vivências apreendidas dos antepassados. Nesse contexto, Sr. Liro10, 65 anos, nativo da 

comunidade, rememora: “As nossas tradições são passadas de uma geração para outra. Tudo o 

que sabemos foi ensinado pelos nossos velhos. Até hoje lembro as histórias que minha mãe 

contava”. Na narrativa de Dona Cinhazinha, a memória é acionada quando ela explica como 

 
9 MADUREIRA, Maria Soledade (Dona Mariá), 80 anos. Nativa da comunidade. 
10 ROSÁRIO, Miguellito. Nativo da comunidade (Liro). Galeão-Ba. Entrevista realizada em: 28 de outubro de 

2020. 
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uma pessoa que apresentava uma enfermidade de ordem espiritual era tratada, assinalando os 

valores ancestrais transmitidos entre as gerações:  

Era um caminho que dava na Gamboa, um outeiro, muita gente ia se tratar lá, mais de 

três horas a pé. O local se acabou depois que a dona ficou doente (...). Elvira era a 

dona. Meu pai, Manduca, foi tratado lá. (...) O terreiro de candomblé era muito longe, 

perto da Gamboa. (Ítala Maria do Sacramento, Cinhazinha, 2021). 

 

As interações entre os grupos, sejam étnicos, econômicos ou culturais, demonstram 

traços da memória, individual ou coletiva, que fortalecem o sentimento de pertencimento entre 

os pares. Halbwachs (1990) aponta que a memória ultrapassa o plano individual, uma vez que 

as lembranças não são somente do indivíduo, mas construídas no coletivo. É o grupo social que 

determina o que deve ser lembrado e esquecido. “Fazemos apelo aos testemunhos para 

fortalecer ou debilitar, mas também para completar o que sabemos de um evento do qual já 

estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos permaneçam 

obscuras” 11. Ao recorrer ao testemunho, e, portanto, à troca de lembranças em si e com os 

outros, a memória torna-se coletiva, mesmo que se trate de acontecimentos individuais.  

Nessa perspectiva, os entrevistados carregam consigo uma vivência compartilhada, 

permeada por impressões, sentimentos, cujo pano de fundo é o contexto histórico e social no 

qual estavam inseridos. Estas vivências são marcadas pelas relações sociais que ao atravessarem 

o tempo aproximam o passado do presente. Assim, os testemunhos são considerados porta-

vozes do grupo, representantes legítimos do coletivo. Conforme destaca, Pierre Bourdieu (1996, 

p. 89): 

O porta-voz autorizado consegue agir com as palavras em relação a outros agentes e, 

por meio do seu trabalho, agir sobre as próprias coisas, na medida em que sua fala 

concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo que lhe conferiu o mandato e do 

qual ele é, por assim dizer, o procurado. 

 

Para Cléria Botelho (2014), quando a narrativa se deixa conduzir pela imaginação, ela 

constrói imagens e sentidos e, audaciosamente, permite a quem está ouvindo, lendo e 

pesquisando o compartilhamento dos campos sensoriais que desenvolve. É a porção inaudível 

da narração que se tenta buscar na linguagem, nos gestos, no silêncio do narrador, mas que não 

se consegue em sua plenitude. A narrativa oral é sempre complementada pela imaginação de 

quem ouve e faz análise, de forma que “[...] No relato, as informações que escapam ao tema 

pesquisado não devem ser vistas pelo pesquisador como ornamentos, como um simples 

 
11 HALBWACHS, 1990, p. 1. 
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acessório, mas como o próprio mundo, o contexto, o quadro da vida onde as narrativas foram 

engendradas” 12.  

Hebe de Matos (2005-2006) nos apresenta algumas evidências produzidas pelo projeto 

Memórias do Cativeiro do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da Universidade 

Federal Fluminense, que reuniu e analisou entrevistas de descendentes de escravizados das 

antigas áreas cafeeiras do Centro-Sul do país, onde estavam concentravam a maioria das 

pessoas escravizadas às vésperas da abolição definitiva do cativeiro. De acordo com Mattos, 

[...] Diversos grupos visitados pelos pesquisadores do Labhoi passaram a identificar-

se como comunidades quilombolas ao longo do desenvolvimento do projeto. Assim, 

os resultados alcançados ilustram de maneira expressiva as possibilidades do trabalho 

histórico com a memória coletiva presente nas comunidades dos quilombos que 

emergiram a partir da aprovação da provisão constitucional. (2005-2006, p. 109). 

 

Condição semelhante foi observada entre os moradores mais antigos da comunidade de 

Galeão. Relatos surgiram após o contato com pesquisadores e o reconhecimento da comunidade 

como remanescente de quilombo associou-se a um terreiro de candomblé que se localizava no 

meio da mata onde os rituais da religião eram praticados, antes pouco mencionado, às antigas 

fazendas ou arraias e às experiências com o trabalho da época, abrangendo povoamentos mais 

distantes, nos arredores da comunidade. Desse modo, a memória coletiva presente no grupo 

aflorou quando estimulada: 

Era um caminho que dava na Gamboa, um outeiro, muita gente ia se tratar lá, mais de 

três horas a pé. O local se acabou depois que a dona ficou doente (...). Tempo de festa 

ia muita gente pra lá. Tinha os tocadores. Quem ia pra festa voltava no dia seguinte, 

quem era fichado passava a semana. Elvira era a dona. Meu pai, Manduca, foi tratado 

lá. (...) O terreiro de candomblé era muito longe, perto da Gamboa. O tronco mais 

velho dessa geração morava lá, morava na Gamboa. (...) Os povos da África fazia 

porto lá, os africanos vinham de navio e faziam porto lá na Gamboa. A parentela da 

gente veio desse povo. Os antepassados contavam pra mim. (...) As terras tinham 

dono, Candido Meireles. Os moradores pediam para plantar nas terras (...). A 

Pimenteira era um arraial, tinha a Igreja de Santana e festa da Santa (...). Iquira e 

Champrão tinham muitos moradores que trabalhavam nas fazendas. Depois que 

melhoraram de vida vieram para Galeão. Mais perto da cidade de Valença. Nesses 

lugares se fazia azeite e farinha. (Ítala Maria do Sacramento, Cinhazinha, 2021). 

 

Observa- se então que a partir das narrativas dos remanescentes de quilombos é possível 

questionar uma historiografia local e regional dominante, contribuindo, no caso específico da 

pesquisa realizada na comunidade de Galeão, para a ampliação dos estudos sobre as populações 

de matrizes africanas em suas múltiplas relações com o Território do Baixo Sul da Bahia. Em 

sintonia com novas concepções epistemológicas que diversificam os horizontes 

historiográficos, pretendemos problematizar os processos de colonização e de colonialidade do 

 
12 BOTELHO, 2014, p. 57. 
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ser, que para os povos tradicionais manifestam- se através das investidas nas condições de 

subalternidade e na negação de direitos. Logo, pensar em uma história que dê visibilidade a 

esses sujeitos é criar um discurso dotado de significados voltados para o fortalecimento das 

resistências e das mobilizações em prol de conquistas, como o direito à terra e a afirmação das 

identidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo da memória dos moradores da comunidade quilombola de Galeão, 

pode- se perceber que a herança ancestral se mantém viva no repertório das tradições locais, 

evidenciada através das narrativas das trajetórias da população em sua relação com o espaço 

vivido e compartilhado. A esse respeito, a memória revela as vivências que cruzam 

temporalidades históricas, tornando- se componente importante na medida em que reaviva 

culturas e tradições. Nessa perspectiva, nota- se que os sujeitos entrevistados carregam consigo 

experiências permeadas por impressões, sentimentos, enfim, subjetividades que compõem os 

modos de ser e de viver na comunidade. São vivências marcadas pelas relações sociais que ao 

atravessarem o tempo aproximam o passado do presente. 
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MALUNGOS NO MUNDO DA MEDICINA: A TRAJETÓRIA DOS MÉDICOS 

NEGROS DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA (1808-1888): NOTAS 

INICIAIS DE PESQUISA 

 

Mayara Priscilla de Jesus dos Santos1 

 

 
Mais de cem estudantes frequentam a Escola de Medicina 

dessa cidade; a metade incontestavelmente mulatos; 

outros sabemos, que muitos são quintões, ou desertores 

(brancos da terra); de outros ignoramos a genealogia; e 

assim são incontestavelmente da raça caucásia pura não 

passam de vinte. 

Tiburtino Moreira Prates2  

 

 

Na tese doutoral defendida por Tiburtino Morais Prates na Faculdade de Medicina da 

Bahia, em 1846, foram discutidos os conceitos e a origem da espécie humana. No estudo, Prates 

faz uma crítica ferrenha à escravidão e adentra na temática racial ao chamar atenção para a 

composição das raças encontradas na FAMEB (Faculdade de Medicina da Bahia), arrematando 

a sua análise com a afirmação de que, entre os alunos, apenas vinte poderiam ser considerados 

brancos da “raça caucásia”. Se, como afirma Prates, a FAMEB abrigou em seus quadros um 

grande quantitativo de alunos negros, onde estão os estudos que versam sobre essa presença na 

instituição? E quais os significados da presença desses alunos na sociedade baiana e brasileira 

em períodos chaves como o escravista?  

 A questão central deste trabalho surgiu a partir da pesquisa desenvolvida no mestrado, 

que culminou na dissertação intitulada: “Maria Odília Teixeira: a primeira médica negra da 

Faculdade de Medicina da Bahia (1884-1937)”, onde pudemos acompanhar e discutir a 

trajetória da primeira médica e professora negra da FAMEB. Durante essa pesquisa, notamos a 

presença de homens negros na Faculdade de Medicina da Bahia no início do século XIX.  O 

cenário era diferente para as mulheres, que só alcançaram o ensino superior no Brasil em 1879, 

sendo Maria Odília Teixeira a primeira médica negra formada pela instituição, em 1909. 

Seguindo o percurso das fontes encontradas e a bibliografia sobre o tema, o objetivo dessa 

 
1 Doutoranda do PPG História (UNICAMP). Contato: m235101@dac.unicamp.br. Trabalho apresentado no 

Simpósio Temático 5: Entre a escravidão e o pós-abolição: subalternidades, processos de resistência e luta 

por cidadania negra, coordenado por Edinelia Maria Oliveira Souza e Idalina Maria Almeida de Freitas. 

2 PAIM, Antônio. História das idéias filosóficas no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1967.p. 509. 

mailto:m235101@dac.unicamp.br
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pesquisa que se encontra em seu itinerário inicial, é perseguir a trajetória coletiva dos médicos 

negros formados pela FAMEB no século XIX, durante o período escravista. 

O percurso teórico-metodológico da pesquisa está assentado sobre a prosopografia, 

utilizando-a como meio de entender um período através de um conjunto de trajetórias. 

Lawrence Stone entende que a prosopografia possibilita “a investigação das características 

comuns de um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas”.3 A 

partir dessa potencialidade, o método prosopográfico tornou-se uma ferramenta importante 

dentro da historiografia, ganhando mais terreno na década de 1970 e sendo atualmente muito 

utilizado na história social. Além de considerar útil, Stone vai além ao afirmar que “a história 

social, que se preocupa mais com grupos que com indivíduos, ideias ou instituições, é o campo 

para qual a prosopografia tem mais a contribuir”.4 A partir deste quadro favorável ao estudo de 

biografias coletivas, as trajetórias do grupo de médicos negros formados pela FAMEB tornam-

se um objeto de estudo valioso.   

Buscando delinear o caminho das trajetórias numa perspectiva coletiva, esse estudo se 

valerá das variações de escala na análise histórica.5 Como indicou Jacques Revel, “(...) Fazer 

uso de escalas de observação significa levar em consideração formas de descontinuidade 

presentes no mundo social efetivo”.6 A partir disso utilizaremos a micro-história, para “analisar 

situações, especificar ações individuais, acontecimentos precisos, redes capilares de relações, 

mas sem perder de vista a realidade mais global”7, e assim entender as trajetórias desses 

homens. Dessa forma, a prosopografia liga-se à micro-história no exercício da redução das 

escalas de análise, pois como afirma Giovanni Levi “Para a micro-história, a redução da escala 

é um procedimento analítico, que pode ser aplicado em qualquer lugar, independentemente das 

dimensões do objeto analisado”.8 Em recente artigo publicado, Levi ainda alerta para o fato de 

não existir contradição entre micro-história e a história global, e sim diferentes contribuições, 

em muitos casos complementares, que essas abordagens podem oferecer para revitalização dos 

estudos históricos.9 

 
3 STONE, Lawrence. Prosopografia. Revista de Sociologia e Política, v. 19, n. 39, 2011, p. 115. 
4 Ibidem, p. 130. 
5 REVEL, Jacques. Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
6 REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo 

globalizado. Revista brasileira de educação, v. 15, n. 45, p. 443, 2010. 
7 SILVA CARDOZO, José Carlos. Reflexões sobre a abordagem macro e micro na história. Mneme-Revista 

de Humanidades, v. 11, n. 28, 2010, p. 38.  
8 LEVI, G. Sobre a micro-história. In: BURKE, P. (Org.) A escrita da história: novas perspectivas. (Trad. Magda 

Lopes). 4.reimpr. São Paulo: Ed. Unesp, 1992. p.137. 
9 LEVI, Giovanni. Fronteiras frágeis? Passado e presente, v. 242, n. Suplemento 14, pág. 37-49, 2019. 
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No quadro10 abaixo, podemos observar o levantamento dos homens negros formados 

pela FAMEB, no período entre 1808 e 1888, organizados em ordem cronológica. Até o 

momento, temos dezenove homens negros para o período entre 1808 e 1888. 

 

Quadro 01. 

NOME ANO DE FORMATURA 

Francisco Gomes Brandão Entre 1812 e 1818 

Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira Entre 1812 e 1818 

Lente Substituto e Tesoureiro da FAMEB (1833) 

 

Manuel Maurício Rebouças  Formou-se em Paris 

Lente de Botânica e Zoologia (1833) 

Malaquias Álvares dos Santos 1839 

Lente catedrático de Física e Medicina Legal (1833) 

Salustiano Ferreira Souto 1840 

Lente Substituto de Ciências Acessórias (1841) e catedrático de 

Medicina Legal (1857) 

Luis Álvares dos Santos 1849 

Lente catedrático de Matéria Médica e Terapêutica 

Ernesto Carneiro Ribeiro 1864 

Elpídio Joaquim Baraúna 1868 

José Paulo Antunes 1869 

Simphronio Olympio Santos Lima 1870 

Sátyro de Oliveira Dias 1870 

José Alves de Mello 1871 

Lente Substituto de Ciências Acessórias em 1873; Lente de 

Física Médica em 1877.  

Luiz Anselmo da Fonseca 1875 

Lente Substituto de Ciências Acessórias, catedrático de 

Higiene, em 1903.  

Alfredo Casemiro da Rocha 1877 

Domingos Alves de Mello 1877 

Lente Substituto da 6ª Secção (1893) 

Tibúrcio Suzano de Araújo 1885 

Rufino José Mutumba 1886 

Juliano Moreira 1891 

Lente Substituto de Psiquiatria e Neurologia, 1º Professor 

honorário da FAMEB, em 1911  

Sérgio Cardozo Não concluiu o curso 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
10 O quadro foi elaborado a partir do levantamento feito pelos pesquisadores Cristina Mascarenhas Fortuna e 

Ronaldo Ribeiro Jacobina. Ver em: JACOBINA, Ronaldo Ribeiro. Presença Negra na Faculdade de Medicina 

da Bahia (Alunos, Professores, Servidores Técnico-Administrativos e Outros). Instituto Bahiano de História 

da Medicina e Ciências Afins. IBHM. Salvador. 2016. Nesse estudo, o método empregado para a classificação 

racial dos médicos mencionados foi a utilização de documentos, quadros e bibliografia produzida sobre esses 

homens. Entendemos que alguns critérios usados para essa classificação deverão ser investigados e discutidos com 

maior aprofundamento. 
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Muitos deles, como em destaque no quadro, tornaram-se Lentes Substitutos e/ou 

Catedráticos da FAMEB, outros tantos seguiram carreira política, e houve ainda quem conciliou 

o ensino na Faculdade, ou outras instituições de ensino, e cargos governamentais. Nesse 

contexto de análise, inserimo-nos no debate sobre raça e racismo a partir dos argumentos 

propostos por Hebe Mattos e Robert Slenes. Nas obras “Das cores do silêncio” e “Escravidão 

e Cidadania no Brasil Monárquico”, Matos nos apresenta uma dinâmica social/racial em que a 

origem escrava acionava uma estratégia de melhora para si, pois “(...) Qualquer perspectiva de 

ascensão social passava por um processo individual de embranquecimento”.11 Slenes, no 

entanto, defendeu que a influência de aspectos socioeconômicos na formação das relações 

raciais no Brasil passou pela “consciência dupla”, ou seja, “(...) A capacidade de circular 

ladinamente entre tradições culturais e estratégias identitárias diferentes”.12 A partir desse 

profícuo debate,13 investigaremos as trajetórias, observando com especial atenção as estratégias 

coletivas e individuais que esses homens tiveram de lançar mão para adentrar, permanecer e se 

desenvolver no mundo dos médicos.  

O recorte temporal que escolhemos começa em 1808, ano da fundação da FAMEB, 

então chamada de Escola de Cirurgia da Bahia. A partir desse marco, percorreremos o século 

XIX até a abolição da escravatura no Brasil, em 1888, por entender a importância deste 

acontecimento para as dinâmicas sociais e políticas do país, além do fato de ele estar 

intimamente ligado às trajetórias que iremos perseguir.    

Sobre as estratégias utilizadas para alcançar o doutoramento, muitos mobilizaram 

relações de apadrinhamento, como Juliano Moreira;14 outros contaram com o capital familiar, 

tal qual Manuel Maurício Rebouças;15 e muitos tiveram que apostar em outras carreiras antes 

de ingressar na medicina, como Ernesto Carneiro.16 Unindo o apadrinhamento ao empenho 

 
11MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p. 361. 
12 SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava: 

Brasil – Sudeste, século XIX. Campinas: Editora da Unicamp, 2011, p. 63. 
13 Ver em: SLENES, Robert W. A Great Arch Descending: Manumission Rates, Subaltern Social Mobility and 

Slave and Free (d) Black Identities in Southeastern Brazil, 1791-1888. A ser publicado em GLEDHILL, John e 

SCHELL, Patience, orgs., Rethinking histories of resistance in Brazil and Mexico, 2012; SLENES, Robert 

W. " Malungu, ngoma vem!": África coberta e descoberta do Brasil. Revista Usp, n. 12, p. 48-67, 1992; DE 

CASTRO, Hebe Maria Mattos. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste 

escravista. Campinas, SP, Editora: UNICAMP,2013, posfácio. 
14

 PASSOS, Alexandre. Juliano Moreira: vida e obra. Livraria São José, 1975. 
15 A INCRÍVEL família Rebouças. Família Rebouças. Santa Catarina. 2 de julho de 2019. Disponível em: 

http://familiareboucas.com.br/a-incrivel-familia-reboucas/  . Acesso em 2 de outubro de 2020. 
16 PITANGA, Ismael Lage. Ernesto Carneiro Ribeiro: a trajetória intelectual do professor negro baiano 

(1837-1920). ANPUH-Brasil- 30º Simpósio Nacional de História- Recife, 2019.p. 2. 
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familiar, sobretudo na figura de sua mãe, destaca-se a trajetória de Alfredo Casemiro da Rocha 

que “fez os estudos iniciais com muita dificuldade, já que sua mãe, negra pobre de Salvador, 

não pôde matriculá-lo em um bom colégio. Com ajuda de alguns professores da capital baiana, 

ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia”.
17

  

Percorrer estas trajetórias individuais possibilita entender as alternativas postas e as 

iniciativas tomadas por esses homens negros em um contexto de escravidão e profunda 

desigualdade racial no Brasil. Logo, buscaremos investigar, com base em seus contextos, como 

eles se inseriram em diversos debates, pois como aponta Célia Maria Marinho de Azevedo: 

(...) Assinalam o anti-racismo no seu nascedouro quando uma primeira geração de 

brasileiros negros ilustrados dedicou-se a denunciar o "preconceito de cor" em jornais 

específicos de luta, repudiando o reconhecimento público das "raças" e reivindicando 

a concretização dos direitos de cidadania já contemplados pela Constituição de 1824.18  

 

 Outra possibilidade de estratégia que poderemos encontrar é a levantada por Ivana 

Stolze Lima quando se refere às últimas décadas do século XIX. Recorrendo ao uso da retórica 

de que “no Brasil não há preconceito racial”,19 sendo assim um país miscigenado, é possível 

que os homens negros tenham lutado para se manter nesses espaços elitizados e racializados, 

ainda que o chamado “preconceito de cor” fosse realidade em suas vidas. Essa tática coaduna 

com o “jogo da dissimulação”20 apresentado por Wlamyra Ribeiro de Albuquerque que, ao 

analisar o cenário da Bahia nas últimas décadas do século XIX, remonta a um ambiente de 

tensão racial em que a racialização se faz presente em diversas arenas. 

Na primeira metade do oitocentos, o Brasil passou por turbulentos acontecimentos que 

reverberaram pelo restante do século. Na Bahia, ocorreram conflitos independentistas, rebeliões 

escravas, conspirações e revoltas separatistas. Esse momento de agitação política e social ficou 

consolidado na historiografia como “Bahia rebelde”21, e é nesse cenário que encontramos os 

primeiros médicos negros da FAMEB, como Francisco Gomes Brandão, Francisco Sabino 

Alves da Rocha Vieira, Manuel Maurício Rebouças, Malaquias Álvares dos Santos e Salustiano 

 
17 LOPES, Raimundo Hélio. Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Verbetes. Alfredo Casemiro da Rocha. 

Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. In. http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/ROCHA,%20Alfredo%20Casimiro%20da.pdf. Acesso em: 6 de outubro de 2020. 
18 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. A recusa da" raça": anti-racismo e cidadania no Brasil dos anos 1830. 

Horizontes Antropológicos, v. 11, 2005, p. 300. 
19 LIMA, Ivana Stolze. Cores, marcas e falas: sentidos da mestiçagem no Império do Brasil. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2003, p. 67. 
20. ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia 

das Letras, 2009. 
21 Termo cunhado pelo historiador Ubiratan de Castro no texto: ARAÚJO, Ubiratan Castro de. A política dos 

homens de cor no tempo da Independência. Estudos Avançados, v. 18, n. 50, p. 253-269, 2004. 
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Ferreira Souto, que, em menor ou maior proporção, se envolveram nos episódios importantes 

da história política baiana no período. 

Francisco Gomes Brandão participou ativamente nas lutas pela independência da Bahia, 

e, num gesto patriótico, chegou a modificar o seu nome, trocando-o “por Francisco Gê Acayba 

Montezuma [...] De uma tribo de cablocos tirou o Gê e tomou a uma das árvores mais belas do 

interior da América o Acayba”.22 Brandão, além da formação em medicina se tornou bacharel 

em direito em Coimbra. Voltando ao Brasil, transitou pelas rodas políticas baianas e cariocas, 

alçando voos que o levaram ao título de Visconde do Império brasileiro. 

 

Imagem 01: Francisco Gomes Brandão 

  

Fonte: reprodução do autor. 23 

 

Atento às possibilidades, Brandão desenvolveu sua carreira política a partir das 

oportunidades acessíveis aos homens negros desse período, que apostaram em prestigiadas 

profissões para fomentar o seu protagonismo político. Outro ponto importante na sua trajetória 

é o seu envolvimento nos debates acerca da questão servil, tema que muito interessa a essa 

pesquisa. 

Algumas trajetórias apontam para possibilidades de pesquisa intrigantes, como as 

menções relacionadas a Salustiano Ferreira Souto, catedrático de Medicina Legal, que foi 

apontado como “um dos líderes da comunidade malê”24 e que, segundo Cid Teixeira, “[...] 

Sustentou uma vida dupla, pois além de médico de concorrida clientela e professor da FMB, 

 
22 A TROCA do nome de Montezuma. Bahia Ilustrada. Bahia. 1918. p.8. 
23 Imagem retirada do artigo 1º Diplomata Negro: Francisco Gomes Brandão, o Francisco Montezuma, Visconde 

de Jequitinhonha, no Portal Geledés. In: https://www.geledes.org.br/1o-diplomata-negro-francisco-gomes-

brandao-o-francisco-montezuma-visconde-de-jequitinhonha/. Acesso em: 6 de outubro de 2020. 
24 LOPES, Nei. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. Selo Negro Edições, 2014, p. 1351. 

https://www.geledes.org.br/1o-diplomata-negro-francisco-gomes-brandao-o-francisco-montezuma-visconde-de-jequitinhonha/
https://www.geledes.org.br/1o-diplomata-negro-francisco-gomes-brandao-o-francisco-montezuma-visconde-de-jequitinhonha/
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era ‘muslim’, seguidor do islamismo, tendo exercido altos cargos na comunidade malê”.25 

Ainda sobre o médico, encontramos uma alusão que sugere que Salustiano fosse um “IMAN 

secreto em Salvador”,26 o que corresponderia ao cargo de líder religioso islã. A possível relação 

de um médico negro com o islamismo, sendo ele contemporâneo à revolta dos Malês, é bastante 

significativa, sobretudo se constatarmos que os estudos produzidos27 sobre o tema não se 

detiveram ou sequer mencionaram a participação do mesmo no levante.  

Adentrando a segunda metade do século XIX, percebemos que o número de médicos 

negros na FAMEB cresceu de maneira exponencial, sendo encontrados doze médicos formados. 

Pretendemos verificar se a partir da década de 1850 os homens negros tiveram mais abertura 

para a inserção em espaços outrora mais segregados, bem como se haviam maiores 

possibilidades de ascensão dentro desse contexto em que a luta abolicionista ganhava força. 

Nesse momento, a causa abolicionista se fortalecia na Bahia através das sociedades 

emancipacionistas. Encontramos esse eco na FAMEB, com membros participantes de 

sociedades abolicionistas, como a 2 de julho (1853); a Libertadora Sete de Setembro (1869,) 

que teve como um dos fundadores o já mencionado Salustiano Souto; e a Libertadora Bahiana 

(1883).  

Neste ínterim, encontramos Ernesto Carneiro Ribeiro “negro, nascido na ilha de 

Itaparica”28 e formado na FAMEB, em 1864, defendendo a tese intitulada “Relações da 

medicina com as Ciências filosóficas: legitimidade da Psicologia”.29 Carneiro não contou com 

um capital financeiro familiar e, para cursar medicina, dava aulas particulares e “inauditos 

esforços dispendia em ir diariamente de Barris até Roma [...]”30 A falta de recursos fez com que 

a estratégia adotada por Ernesto Carneiro fosse, após concluir seus estudos no Liceu Provincial 

de Salvador, lecionar em instituições educacionais da capital baiana, além das já citadas aulas 

particulares.  

 

 
25 TEIXEIRA apud JACOBINA. Ronaldo Ribeiro.  Presença Negra na Faculdade de Medicina da Bahia ( 

Alunos, Professores, Servidores Técnico-Administrativos e Outros. Instituto Bahiano de História da Medicina 

e Ciências Afins. IBHM. Salvador. 2016. p. 13. 
26 Encontrei essa menção no site de busca genealógica. In: https://geneall.net/pt/forum/158050/conselheiro-

salustiano-ferreira-souto-1814-1887-lider-criptoislamico-brasileiro/ . Acessado em: 6 de outubro de 2020.  
27 Sobre esses estudos: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. 

Companhia das Letras, 2003; e BRITO, Luciana da Cruz. Temores da África: segurança, legislação e população 

africana na Bahia oitocentista. UFBA, 2016. 
28 PITANGA, Ismael Lage. Ernesto Carneiro Ribeiro: a trajetória intelectual do professor negro baiano 

(1837-1920). ANPUH-Brasil- 30º Simpósio Nacional de História- Recife, 2019.p. 2.  
29 RIBEIRO, Ernesto Carneiro. Relações da medicina com as Ciências filosóficas: legitimidade da Psicologia. 

Tese doutoral- FAMEB. Bahia. 1864. 
30 PITANGA, op. Cit. .p. 6. 

https://geneall.net/pt/forum/158050/conselheiro-salustiano-ferreira-souto-1814-1887-lider-criptoislamico-brasileiro/
https://geneall.net/pt/forum/158050/conselheiro-salustiano-ferreira-souto-1814-1887-lider-criptoislamico-brasileiro/
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Imagem 02: Ernesto Carneiro Ribeiro 

 

Fonte: reprodução do autor. 31 

 

Tendo sido reprovado na tentativa de ocupar uma cátedra na FAMEB no ano de 1887, 

Carneiro desenvolveu uma longa e prestigiosa carreira na educação, chegando a ocupar o cargo 

de presidente da Academia de Letras da Bahia,32 ser membro do Conselho Superior de Ensino 

e fundar o prestigiado Gynasio Carneiro Ribeiro,33 que foi “um colégio particular idealizado e 

dirigido por mulatos”.34 No entanto, aqui abrimos um parêntese para pensarmos em que 

dimensão a sua cor, a sua condição financeira e a sua falta de prestígio familiar contribuíram 

para que ele não conseguisse a cadeira na FAMEB ou desenvolvesse uma carreira política. 

Pretendemos discutir essas e outras questões na presente pesquisa. 

No último quartel do século XIX, a FAMEB passou por um momento de efervescência 

em seus estudos sobre raça, que eram alçados pela difusão do racismo científico e do 

higienismo. Neste período, a chamada “Escola de Nina Rodrigues”35 ganhou adeptos, 

instalando-se nesse ambiente. Podemos considerar a guinada nesses estudos como um dos 

reflexos do debate principal ocorrido no Brasil daquele momento: a questão servil. Dois 

atuantes abolicionistas do período - Luiz Anselmo da Fonseca (Lente catedrático de higiene em 

1903) e Sérgio Cardozo - foram homens negros cujas trajetórias pretendemos analisar. Ambos 

 
31 CADENA, Nelson. Carneiro Ribeiro, um dos maiores baianos da história, falecia há 100 anos. Correio da 

Bahia. 1 de outubro de 2020. In: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/carneiro-ribeiro-um-dos-

maiores-baianos-da-historia-falecia-ha-100-anos/. Acessado em: 6 de outubro de 2020. 
32 ACADEMIA de Letras da Bahia. Bahia Ilustrada. Bahia.1918.p.8. 
33 FORMATURAS. ETc. Bahia. 1931. P. 19. 
34 PITANGA, op. Cit.. p.8.  
35 COSTA, Iraneidson Santos. A Bahia já deu Régua e Compasso: o saber médico legal e a questão racial na 

Bahia, 1890-1940. Dissertação (Mestrado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 1997. 
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aparecem em destaque no artigo Ave Libertas,36 de 1911, figurando como nomes de 

protagonismo na luta contra a escravidão. Essas duas trajetórias que se entrelaçam através de 

um ponto em comum nos permitirão perseguir e entender os debates e produções no interior da 

FAMEB, as reverberações da causa abolicionista e as redes de sociabilidade em que estes 

homens estavam envolvidos. 

 Nosso estudo tem como principal objetivo analisar esse grupo de, inicialmente, 

dezenove homens negros que se tornaram médicos entre os anos de 1808 e 1888, observando 

as suas trajetórias de maneira coletiva. Entendemos que a análise destas trajetórias nos permitirá 

perceber as possibilidades postas a esses homens, bem como o contexto em que os mesmos 

estavam inseridos, além de servir como lente para investigar as mudanças e debates37 ocorridos 

durante o século XIX, principalmente na questão da escravidão e da luta pela cidadania da 

população negra, com especial atenção para os distanciamentos e aproximações encontrados 

nas duas metades do século.  
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TRAJETÓRIAS DE AFRICANOS LIBERTOS NA BAHIA SETECENTISTA: 

CASAMENTOS, STATUS E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

Raiza Cristina Canuta da Hora1 

 

 

O presente artigo apresenta o perfil de um casal de africanos libertos que se casou de 

acordo com as regras estabelecidas pela Igreja Católica. O estudo objetiva analisar possíveis 

significados e motivações de uniões formais entre a população africana da Cidade da Bahia, na 

segunda metade do século XVIIII. Pretende-se dimensionar a importância da celebração do 

matrimônio católico na trajetória desses indivíduos. Para tanto, recorro à análise de inventários 

e testamentos, em combinação com os livros de membros da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos das Portas do Carmo (hoje do Pelourinho), livros de patentes, petições e 

alvarás e com a documentação eclesiástica. Estabeleço, ainda, um diálogo com a bibliografia 

sobre o tema visando estabelecer comparações entre aspectos das trajetórias, condições de vida 

e bens desses personagens. 

Inácio Alves Abreu, preto jeje, liberto e sua esposa Ana Francisca do Vale, africana 

liberta de nação desconhecida, juíza da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das 

Portas do Carmo. Africanos, casados de acordo com as determinações das Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, habitantes da Cidade da Bahia, como era chamada 

Salvador, na segunda metade do século XVIII.  Estes são as personagens presentes à discussão 

que passo a apresentar.2   

 
1Mestre e doutoranda em História Social pelo PPGH-UFBA e professora substituta de História da África na 

Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus X. E-mail: raizacanuta@outlook.com. Trabalho apresentado 

no Simpósio Temático 6: Estudos coloniais: A Bahia no Império português, coordenado por Suzana Maria de 

Sousa Santos Severs, Raiza Cristina Canuta da Hora e Adriana Dantas Reis. O artigo teve origem em um 

subcapítulo da dissertação de mestrado da autora intitulada “Sob os olhos do Bonfim: Africanos em suas vivências 

matrimoniais, familiares e sociabilidades na Cidade da Bahia no século XVIII: A freguesia de N. S. da Penha de 

Itapagipe: (1760-1808)”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da 

Bahia - PPGH-UFBA. 
2Com relação à documentação aqui analisada, mais especificamente no que se refere ao número de inventários 

e/ou testamentos de africanos localizados, faz-se necessário destacar que este estudo foi realizado através de uma 

amostra. Estou trabalhando com um grupo que representa a minoria dos africanos que habitaram Salvador no 

período aqui abordado: trata-se de africanos que conseguiram conquistar alforrias, que acumularam bens 

(posteriormente inventariados) e que celebraram matrimônio in facie ecclesiae. Para um período de 

aproximadamente sessenta anos (1750-1808), localizei seis inventários de africanos (quatro destes com 

testamento) e um testamento sem inventário. Trata-se de seis sujeitos oriundos da África Ocidental, classificados 

como do gentio da Costa, Costa da mina, mina e jeje, e uma proveniente da África Centro-Ocidental, classificada 

como de nação angola. Trata-se de três casais formalizados, uma africana que vivia “como se fosse casada” e três 

pessoas solteiras (um homem e duas mulheres).  Para acompanhar aspectos da trajetória daqueles que não foram 

discutidos neste texto e dos que não formalizaram união ver CANUTA DA HORA, Raiza Cristina. Sob os olhos 

do Bonfim: Africanos em suas vivências matrimoniais, familiares e sociabilidades na Cidade da Bahia no século 

mailto:raizacanuta@outlook.com
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A realização do matrimônio católico pela população africana na América portuguesa 

constitui algo que podemos considerar enigmático por alguns aspectos. Um primeiro deles se 

relaciona ao fato de que se trata da “adoção” de um sacramento do catolicismo por parte de 

homens e mulheres que vivenciavam lógicas de organização social, religiosa e matrimonial, em 

suas regiões de origem, diversas daquelas encontradas na América portuguesa. A necessidade 

de buscar a Igreja para celebrar suas uniões – o que, pelos custos envolvidos, acabava, por 

vezes, constituindo um impedimento principalmente para pessoas egressas do cativeiro –, é um 

dos aspectos que torna tal celebração digna de nota. Até porque predominava a adoção na 

colônia de relações conjugais extraoficiais, especialmente pelas camadas menos favorecidas, 

fossem, aliás, brancos, mestiços ou pretos, nascidos no Brasil ou no além-mar.3 O primeiro 

aspecto citado, a assimilação de práticas e valores dominantes na América Portuguesa, receberá 

aqui maior atenção, visto que um dos objetivos desse artigo é sinalizar possíveis significados e 

motivações para a realização do matrimônio católico por africanos na Salvador setecentista.  

Ao falarmos sobre os significados dos casamentos de africanos na Cidade da Bahia no 

século XVIII, um conceito das diversas teorias que foram elaboradas para interpretar os 

fenômenos de hibridação cultural decorrente do encontro entre variados grupos africanos e 

europeus se mostra elucidativo e adequado às nossas interpretações: o conceito de processo de 

crioulização, entendido aqui em seu âmbito cultural e não demográfico, significando o processo 

de transformação a que estiveram sujeitas as culturas africanas no Brasil.4 Nicolau Parés, 

citando John Thornton, ressalta que a crioulização teve início na própria África, e que muitos 

escravos já estavam habituados à hibridação cultural intra-africana e ao “sincretismo” afro-

europeu muito antes de chegar às Américas, como por exemplo com a catolização do reino do 

Congo desde o século XV.5  

Parés afirma que a crioulização dos africanos no contexto baiano seria mais bem 

expressa como um processo de ladinização, como pontuou João José Reis, uma vez que na 

América Portuguesa, a condição de maior integração na cultura hegemônica era expressa pelo 

termo ladino, que caracterizava o africano que falava bem o português e tinha noções da religião 

 
XVIII: A freguesia de N. S. da Penha de Itapagipe: (1760-1808). Dissertação (Mestrado em História) – Programa 

de Pós-Graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 
3SILVA, Maria Beatriz Nizza da. História da Família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 

e VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 

Campus, 1989, p. 69. 
4PARÉS, Luís Nicolau. “O processo de crioulização no Recôncavo Baiano (1750-1800).” Afro-Ásia, n. 33, p. 87 

(2005), p.87. 
5SOUZA, Marina de Mello e Souza. Reis negros no Brasil escravista: História da Festa de Coroação de Rei 

Congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
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cristã, em oposição ao africano boçal, aquele recém-chegado da África, que não conhecia a 

língua do país. Desse modo, adotarei aqui a noção de ladinização para me referir ao processo 

de assimilação da cultura dominante operado por africanos habitantes da Salvador setecentista, 

que Nicolau Parés chama de crioulização, e resumiu da seguinte forma:  

A crioulização, portanto, conota a ideia de hibridação e síntese cultural, quando não 

de assimilação às práticas e valores dominantes já estabelecidos. Ela se expressava 

pelas novas formas de pensar e atuar, novas formas de falar e significar, novas 

instituições e novas identidades coletivas mais genéricas e abrangentes.6 

 

É então possível interpretar a celebração do matrimônio católico por africanos como 

reflexo do processo de ladinização pelo qual eles e elas passaram, e como resposta ao projeto 

português de colonização e catequese, no qual o casamento era tratado como remédio para 

muitos males da alma e instrumento civilizador. Segundo Helen Uchôa Pimentel, a condição 

de casado promovia uma distinção social entre aqueles que adotavam tal sacramento e os 

solteiros em união natural seriam indivíduos que não viviam de acordo com as regras 

estabelecidas pela Igreja e que, portanto, eram indignos de respeito e credibilidade sociais 

devendo ser marginalizados.7  

 A união eclesiástica, principalmente para o grupo de africanos escravizados – 

enquadrado no degrau mais baixo da hierarquia social na América Portuguesa – possivelmente 

tinha dentre seus variados significados e motivações o desejo de inserção e distinção sociais, 

aquisição de status, de respeito e de melhoria das condições materiais de vida, na medida em 

que tais sujeitos passavam, a partir do matrimônio, a desfrutar de um maior espaço para 

ascender na sociedade. 

Na minha investigação localizei alguns libertos que deixaram vestígios de sua 

ladinização através da adoção de elementos da cultura hegemônica, especificamente do 

matrimônio católico. Tais pessoas, além de possuírem bens como imóveis, escravos, ouro e 

prata, eram também detentores de cargos e patentes em importantes instituições da Salvador 

setecentista.  

O primeiro casal a ser analisado foi formado por Inácio Alves Abreu, um ex-escravo, 

preto jeje, e Ana Francisca do Vale, liberta, juíza da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

dos Pretos das Portas do Carmo, no ano de 17948. Inácio faleceu no ano de 1799, sobre a morte 

 
6Parés, 2005, p. 93.  
7PIMENTEL, Helen Uchôa. Casamento e sexualidade: a construção das diferenças. Florianópolis: Editora 

Mulheres, 2012, p. 42. 
8Arquivo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Pelourinho. Livros de societários da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Pelourinho. L1, fl. 33v.  
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Ana Francisca eu não consegui informação9. Dentre seus bens constam no inventário três pares 

de botões de ouro, pesando quatro oitavas menos nove grãos, valendo 4$800 (leia-se quatro mil 

e oitocentos reis); dezessete peças de prata pesando cento e trinta e três oitavas, no valor de 

13$640; um escravo da Costa chamado Bento, que trabalhava como ganhador, no valor de 

130$000; outro escravo chamado Francisco, da costa, também ganhador, cujo valor informado 

foi 60$000, por velho ou doente; Felix, da costa, criança, 80$000; Maria, natural de Angola, do 

serviço da casa, por 70$000, e Esperança, da Costa, também da casa, 90$000. Os seis cativos 

totalizaram 430$000, além de uma escrava por nome Francisca, declarada, mas não avaliada no 

inventário, provavelmente porque sem valor devido à idade provecta ou doença grave, ou ainda 

por fugida.  

Além do ouro, da prata e dos escravos, Inácio Alves Abreu possuía bens móveis. Dentre 

estes, o primeiro a ser listado foi um oratório pequeno de madeira branca e mais oito peças no 

valor de 10$000. A presença desse móvel entre os bens inventariados, além da realização do 

casamento católico –  evidenciado pela caracterização da esposa Ana Francisca do Vale como 

“viúva do preto”10 – e pela presença de filhos legítimos na partilha, são de adoção da cultura 

hegemônica, no caso, do catolicismo, por sujeitos africanos na América Portuguesa, que 

sofreram um processo de ladinização. O oratório de Inácio tinha valor mais alto do que todos 

os outros bens listados no inventário somados, à exceção dos escravos e das roupas, que 

constituíam 37 peças no valor de 19$230 e um pano da costa no valor de 2$000. Os móveis da 

casa incluíam uma cama da índia com castão de prata avaliada em 2$000; uma mesa de madeira 

branca, $320; quatro cadeiras de encosto alto, $960; e uma caixa de vinhático, 1$000.  

Inácio possuía também uma morada de casas térreas de pedra e cal, com quintal murado, 

que ocupava de frente três braças, situada na Rua dos Ossos, na freguesia de Santo Antônio 

Além do Carmo, em chãos próprios, avaliada em 550$000, portanto valor mais alto do que seus 

seis escravos juntos. Maria Inês Côrtes, ao analisar testamentos de libertos residentes em 

Salvador no século XIX, constatou que, em geral, os libertos "possuíam apenas uma 

propriedade, em sua grande maioria descrita como ‘morada de casas de palha’, de ‘bofetão’, de 

taipa, de ‘pedra e cal’, geralmente térreas, de porta e janela, quase sempre em terrenos foreiros 

a conventos, igrejas ou grandes propriedades urbanas".11 Desse modo, a habitação de Inácio e 

 
9Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) Seção Judiciária, Inventário de Inácio Alves Abreu, 1799, N. de 

classificação 07/3257/55.  
10APEB. Inventário de Inácio Alves Abreu, 1799, fl. 23, N. de classificação 07/3257/55.   
11OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes. O liberto, o seu mundo e os outros.  Salvador, 1790/1890.  Corrupio, 1988, p. 

37. 
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Ana Francisca fugia aos padrões das casas de libertos encontradas para o século XIX baiano, 

dado o seu expressivo valor. A documentação indica que a casa era própria, o que distingue a 

condição do referido casal no quadro dos libertos da Salvador setecentista.  

Em dinheiro o africano possuía 13$960 e o monte-mor informado no auto da partilha 

foi de 1:279$920. As dívidas e despesas totalizaram 164$760, restando o saldo líquido de 

1:115$160, valor significativo considerando-se que tratava-se um ex-escravo africano na 

Cidade da Bahia no período. Os herdeiros listados na partilha foram: José Antonio de Souza, 

Joaquim e Manoel do Nascimento. Não localizamos registro direto da atividade desempenhada 

por Inácio. Não consta em seu inventário terra, roça, gado, embarcação ou mercadoria. Mas 

podemos inferir que o falecido vivia do ganho de seus escravos e/ou fosse negociante, como 

indica uma declaração de dívida em seu inventário que informa que Christovão da Costa 

declarou lhe dever o valor de quatorze panos da costa que comprara do falecido. Encontramos 

um pano da costa entre seus bens inventariados, o que torna tal hipótese mais plausível. Inês 

Côrtes Oliveira afirmou que o comércio ocupou a terceira posição entre as atividades 

desempenhadas pelos africanos alforriados no Oitocentos, ficando atrás apenas da agricultura e 

do setor de serviços. Segundo a autora, o comércio realizado pelos homens assumia  

Uma feição bastante distinta do comércio ambulante realizado pelas mulheres. 

Encontramos indivíduos estabelecidos em lojas, bancas e armazéns, dedicados ao 

comércio de madeiras, couros, alimentos e quinquilharias. Dentre esses estão alguns 

dos raros exemplos de ascensão econômica.12  

 

Ao contrário de Inês Côrtes, não constatei no inventário de Inácio referência a qualquer 

loja, banca ou armazém onde ele pudesse ter vendido seus panos da costa. É plausível pensar 

que os importasse da África e vendesse em casa mesmo a pessoas conhecidas, como os sócios 

da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da qual Ana Francisca do Vale, sua esposa, fora 

juíza. Ou, quem sabe, realizasse entregas conforme solicitação de clientes. Inegável é o fato de 

este africano ter logrado destacada ascensão econômica, do mesmo modo que os comerciantes 

estudados por Maria Inês Oliveira. Inácio Alves Abreu possuía também dois escravos 

ganhadores, que podem ter lhe auxiliado na sobrevivência e no acúmulo dos bens que vimos 

acima. Oliveira sobre tal aspecto das propriedades dos libertos, afirmou que muitos viveram 

das rendas provenientes do trabalho de seus escravos, quer como ganhadores, quer como 

escravos de aluguel.13 

 
12Oliveira, 1988, p. 34.    
13Oliveira, 1988, p. 34.     
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A sociedade colonial baiana do século XVIII foi divida em algumas camadas por 

Vilhena: “corpo de magistratura e finanças, corporação eclesiástica, corporação militar [...], 

corpo dos comerciantes; povo nobre, mecânico e escravos”.14 Maria José Rapassi Mascarenhas, 

analisando os níveis da riqueza da Bahia colonial para os anos de 1760 a 1808, classificou as 

fortunas, a sua hierarquia, a distribuição da riqueza, a estratificação socioeconômica dos 

moradores da cidade do Salvador, dividindo-os em dez grupos. O primeiro grupo era composto 

por indivíduos que possuíam  

Grandes propriedades rurais, dívidas, armazéns, trapiches, altas funções 

administrativas, casas nobres, numerosos escravos, valores altos de objetos suntuários 

e pouco dinheiro de contado. Eram, principalmente, senhores de engenho, 

comerciantes atuando no tráfico marítimo externo para África, Portugal e 

intercapitanias, por vias marítimas ou terrestres, e no comércio estabelecido de lojas 

abertas e armazéns; credores; criadores de gado; altos funcionários do Estado e vários 

portavam títulos militares.15 

 

 O segundo grupo era formado por donos de propriedades rurais, engenhos, gado, olaria, 

alambique, lojas de aluguel, manufatura de cera, loja aberta, crédito, escravos, casas de sobrado 

e algumas casas nobres. “No último grupo predominavam os artesãos ou oficiais mecânicos, 

embora estejam também presentes em faixas superiores de riqueza. Nele rareavam a presença 

de casas, aparecendo com certa frequência objetos principalmente de prata e ouro”.16 É 

justamente no penúltimo grupo dos níveis superiores segundo os valores das heranças de 1760-

1808, estabelecidos por Mascarenhas, que o casal africano Inácio Alves Abreu e sua esposa, 

Ana Francisca do Vale. Tal posição é indicativa da mobilidade social em sentido ascendente 

lograda por essas pessoas, que saíram da condição de escravos para a de senhores de escravos, 

comerciantes e proprietários de casa, móveis, ouro e prata. Não obstante, é preciso atentar para 

o fato de que os libertos que conseguiam ascender socialmente representam exceções que 

confirmam a regra, como pontuou Oliveira. Segundo ela,  

Os exemplos de ascensão econômica [...] As pequenas ‘grandes fortunas’ adquiridas 

por indivíduos egressos do cativeiro, não podem nos levar à dedução apressada de que 

a mobilidade econômica fosse incentivada ou sequer facilitada numa sociedade 

escravista [...] Repleta de preconceitos quanto aos africanos e seus descendentes e 

especialmente sujeita a crises constantes, dada a estrutura imposta pela divisão do 

trabalho a nível interno e externo.17  

 

 
14VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII (notas e comentários de Braz do Amaral e apresentação 

de Edison Carneiro). Salvador, Itapuã, 1969, vol. 1, pp. 55-56. 
15MASCARENHAS, Maria José Rapassi. Fortunas Coloniais: Elite e Riqueza em Salvador – 1760-1808. São 

Paulo. Tese em História Econômica: USP, 1998, p. 245. 
16Mascarenhas, 1998, p. 249 
17Oliveira, 1988, p.36. 
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Maria Inês Oliveira sugeriu três elementos definidores do nível de riqueza dos libertos 

de Salvador: a posse de imóveis urbanos ou rurais, de escravos e de joias e objetos de valor, 

como oratórios com imagens ricamente ornadas.18 O inventário de Inácio Abreu contempla os 

três elementos, o que evidencia a sua destacada condição econômica no quadro dos africanos 

libertos da Salvador colonial. Além disso, sua esposa, Ana Francisca do Vale, era juíza da 

principal Irmandade do Rosário da cidade. Inácio Alves Abreu também possuía prestígio e 

reconhecimento social de seus pares, o que pode ser evidenciado através da sua atuação como 

padrinho de batismo de um africano adulto no dia 18 de dezembro de 1797. Nessa ocasião, 

Sebastião, africano, jeje, adulto, escravo de José Duarte dos Santos, morador da freguesia da 

Sé, célula mater da cidade, recebeu os santos óleos na igreja matriz da freguesia de Nossa 

Senhora do Pilar, localizada na região da cidade baixa, em Salvador.19 

O casal possuía, assim, uma vida material e posição social satisfatórias. Qual significado 

teria a celebração do casamento católico para a trajetória desse casal de africanos? A condição 

de casado possivelmente conferia status, distinção social, respeito e, portanto, abria 

oportunidades de conquistar mais e melhores espaços na sociedade através da obtenção de 

alguns cargos e títulos, por exemplo. Para os africanos libertos em Salvador, não bastava ter 

ascendido economicamente, era necessário distinguir-se socialmente. Tal tese faz eco com as 

observações feitas por Helen Uchôa Pimentel sobre a condição de menor dignidade e respeito 

conferidos aos solteiros, se comparados aos casados.20  

O mesmo vale para as mulheres. As mulheres solteiras, especialmente as africanas 

libertas, certamente enfrentavam julgamentos que as consideravam menos dignas e respeitadas 

na sociedade colonial. Desse modo, era importante para elas a respeitabilidade adquirida pela 

condição de casada. Importante destacar que, acima de tudo, esse prestígio se dava dentro da 

comunidade de pessoas africanas habitantes da Cidade da Bahia. 

Além desses, a realização do matrimônio podia ter muitos outros significados, como a 

camaradagem, a confiança e o auxílio mútuo adequados à dura luta dos libertos pela 

sobrevivência, conforme apontado por Oliveira.21 Como reiterou Juliana Barreto Farias, ao 

discutir possíveis razões que levaram os africanos libertos de nação mina do Rio de Janeiro ao 

casamento,  além de conferir certo status e respeito num “mundo de brancos” tantas vezes 

 
18Oliveira, 1988, pp. 35-47.  
19Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador (ACMS). Livro de termos de batismo da freguesia de Nossa 

Senhora do Pilar 1790-1801. 18/12/1797.   
20Pimentel, 2012, p. 160.  
21Oliveira, 1988, p. 60.  
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hostil, o matrimônio reforçava a solidariedade e o auxílio mútuo entre esses libertos. 22 Segundo 

Sheila Faria, “maridos, companheiros e auxiliares na composição dos bens materiais parece ter 

sido a aspiração das mulheres quando casavam, além de prever amparo nos momentos 

difíceis”23. 

Em alguns casos, o enlace católico podia promover considerável ascensão para os cônjuges 

e até mesmo para suas famílias, como argumenta Silvia Brügger sobre a mobilidade social e 

econômica viabilizada pelas uniões matrimoniais, 

Para se evitar o empobrecimento, ou na busca de salvação da economia doméstica 

debilitada, as alianças matrimoniais desempenhavam um papel chave. Era por meio 

delas que comerciantes conseguiam reestabelecer um equilíbrio econômico. Nem 

todos, no entanto, conseguiam ser bem sucedidos nos seus intentos. A mobilidade 

social, tanto ascendente como descendente, marcou profundamente a vida das famílias 

da época. [...] Não foram marcados pela mobilidade, porém, apenas os membros das 

‘elites’ político-sociais e/ou econômicas. Escravos adquiriam sua liberdade e 

tornavam-se forros, podendo alcançar patentes militares. Libertos, e, mesmo, cativos 

tornavam-se também proprietários de escravos. Estes movimentos estavam 

profundamente condicionados pelas relações familiares que estabeleciam. Escravos 

casados poderiam gozar de maior autonomia em relação a seus companheiros 

solteiros. Forros que conseguiam casar-se, em geral, usufruíam de uma condição de 

vida mais confortável. 24 

 

 Percebe-se, através da mobilidade social, a importância das alianças matrimoniais não 

apenas para as camadas mais altas da sociedade colonial, mas também para a população 

escravizada e egressa do cativeiro, que através delas podia conquistar alforrias, patentes, 

comprar cativos e desfrutar de melhores condições de vida. Infelizmente, Brügger apenas cita 

o casamento como promotor de melhoria das condições materiais de vida dos libertos, sem se 

aprofundar e sobretudo sem apresentar evidências. A presente pesquisa, através da investigação 

e análise comparativa de inventários e testamentos de africanos, possibilita iluminar como os 

matrimônios podiam contribuir para a melhoria das condições de vida de africanos alforriados 

habitantes da Cidade da Bahia no século XVIII.  
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VIDA E MORTE EM PROCISSÃO: APONTAMENTOS SOBRE O CULTO A NOSSA 

SENHORA DA BOA MORTE 

 

Antonio Gomes da Silva Neto1 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A vida dos santos constitui um importante meio de transmissão do sentido da fé. Sua 

trajetória terrestre e até mesmo o momento da morte, no imaginário do homem religioso, pode 

torna-se um exemplo de conduta cristã.2 “É por meio do mito, enquanto uma narrativa original, 

que o homem religioso busca uma identificação com a divindade, com o transcendente”.3  

O historiador das religiões, filósofo e romancista romeno Mircea Eliade, explica que o 

mito cria uma narrativa sobre o princípio, sobre a história a criação de algo ocorrido no tempo 

primordial, cujo personagens são “Entes Sobrenaturais”. Ainda segundo este autor, “o mito é 

considerado uma história sagrada e, portanto, uma "história verdadeira", porque sempre se 

refere a realidades”. (...) “o mito da origem da morte é igualmente "verdadeiro" porque é 

provado pela mortalidade do homem, e assim por diante”.4 Desse modo, o estudioso do 

catolicismo no Brasil Eduardo Hoonaert, explica: 

(...) Não é de outra maneira que nos é conhecida à história de Jesus de Nazaré, do 

povo eleito, dos apóstolos, mártires, santos, do fervor cristão através dos tempos. O 

simbolismo religioso, por exemplo, é fonte válida para pesquisa da vida do povo, pois 

a sua linhagem é sincera, embora difícil de ser interpretada.5   

 

O destaque a um determinado modelo de santo é histórico e, em uma sociedade, pode 

revelar elementos que podem traduzir representações coletivas integradas por crenças e práticas 

 
1 Mestrando em História Regional e Local (UNEB - Campus V). Contato: sillvaneto@gmail.com. Trabalho 

apresentado no Simpósio Temático 7: Expansão portuguesa no período moderno: religiosidades, conflitos e 

interações sociais, coordenado por Tânia Maria Pinto de Santana, Márcia Gabriela de Aguiar Barreto e Emily de 

Jesus Machado. 
2 Utilizamos o conceito de imaginário proposto por Evelyne Patlagean que o entende “constituído pelo conjunto 

das representações que exorbitam do limite colocado pelas constatações da experiência e pelos encadeamentos 

dedutivos que estas autorizam. Cf. PATLAGEAN, Evelyne. A história do imaginário. In: LE GOFF, Jacques. A 

História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 291. 
3 ANDRADE, Solange Ramos de. O culto aos santos: a religiosidade católica e seu hibridismo. Revista Brasileira 

de História das Religiões, v. 3, n. 7, p. 131-145, maio, 2015. 
4 ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1972, p. 9. 
5 HOONAERT, Eduardo. A história do catolicismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 13. 
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culturais.6 São práticas que se diversificam e se reelaboram ao longo do tempo para se reajustar 

a realidade social e cultural dos sujeitos envolvidos. 

Em Cachoeira, município pertencente ao Recôncavo da Bahia e situado a 

aproximadamente 120 km de Salvador, então capital do Estado, um grupo de mulheres negras, 

pertencente a Irmandade devocional de Nossa Senhora da Boa Morte, prestam culto a referida 

invocação mariana e promovem anualmente, missas e procissões. Trata-se de mulheres nativas 

de várias cidades do Recôncavo, como Cachoeira, São Félix, Contendas do Sincorá, Muritiba, 

com idade superior a 45 anos e adeptas do Candomblé.  

Não se sabe ao certo quando este culto mariano se estabeleceu em Cachoeira devido a 

escarces documental. Não há comprovação se o referido culto é uma extensão de outro que 

existiu em Salvador – versão que é transmitida oralmente entre as devotas - e foi extinto na 

primeira metade do século XX, ou se o culto foi estabelecido em Cachoeira sem influência da 

sua possível congênere. Para o historiador e memorialista cachoeirano Luís Cláudio Dias do 

Nascimento, as fontes orais indicaram que o culto a Nossa Senhora da Boa Morte da cidade de 

Cachoeira é derivado de um culto dedicado ao mesmo orago que existia na Igreja de Nossa 

Senhora da Barroquinha, localizada no logradouro de mesmo nome em Salvador. Acreditam 

que esse culto foi formado por um grupo de mulheres negras, adeptas da religiosidade de matriz 

africana e pertencentes à Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios e teriam migrado para 

o Recôncavo, possivelmente, por volta de 1820 e lá continuado a tradição da Boa Morte, 

inclusive aceitando apenas mulheres na Irmandade devocional.7 

 

A CRENÇA NA MORTE E ASSUNÇÃO DE MARIA 

 

A crença na morte e assunção da Virgem, tem sua origem nos primórdios do 

cristianismo e sua a fonte de referência veio do Oriente Cristão e se estendeu de modo amplo 

no Ocidente. As explicações sobre o fim da vida terrestre de Maria não estão registradas na 

Bíblia. As versões sobre essas histórias provêm dos apócrifos, termo que no século IV foi usado 

para se referir aos textos que não compuseram o corpus bíblico.8 

 
6 CHARTIER, Roger. A História Cultural entre Práticas e Representações. 2ª Edição. Portugal: Difel, 2002, p. 16. 
7 NASCIMENTO, Luiz Cláudio Dias do; Cristiana Isidoro. A Boa Morte em Cachoeira. Cachoeira: CEPASC, 

1988. 
8 SANT'ANNA, Sabrina Mara. A Boa Morte e o Bem Morrer: culto, doutrina, iconografia e irmandades mineiras 

(1721 a 1822). Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Minas Gerais Minas, Belo Horizonte, MG, 2006, p. 3. 
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Conforme a historiadora Sabrina Mara Sant’Anna, dentre os vários apócrifos existentes, 

no Ocidente, o texto apócrifo atribuído a São João Evangelista, escrito originalmente em grego, 

foi amplamente difundido a partir do século XIII, consolidando a crença na morte e assunção 

de Maria. A difusão aconteceu através da Legenda Áurea, uma coletânea de narrativas 

hagiográficas reunidas entre os anos de 1253 e 1270 por Jacopo de Varazze.9  

Resumidamente, segundo a narrativa apócrifa atribuída a São João Evangelista e 

divulgada na Legenda Aurea, Maria estava em sua casa em Jerusalém, quando um anjo, dando-

lhe uma palma do paraíso e anunciou que sua morte ocorreria em três dias. Por solicitação da 

Virgem, os doze apóstolos, que estavam espalhados pelo mundo, teriam então sido 

milagrosamente transportados por nuvens para estar ao lado de Maria em seu leito de morte. A 

única exceção teria sido Tomé. Ao retornar com a corte celestial, Jesus retirou a alma da Bem-

aventurada do seu corpo, fazendo-a voar para seus braços e então partiu. Por solicitação de 

Jesus Cristo, os apóstolos levaram o corpo da Virgem Maria para o vale de Josafá e o puseram 

em um novo sepulcro, pois Jesus retornaria após três dias para buscá-lo e assim o fez. 

Juntamente com uma corte de anjos entoando cânticos, Jesus ao retornar devolveu a alma da 

Virgem Maria ao seu corpo e a transladou para o céu de corpo e alma – portanto, assunção. 

Tomé que estava ausente e como se recusara a acreditar no que acontecera, viu cair uma parte 

das vestes de Maria, de forma que ele compreendesse que a Virgem foi levada aos céus também 

de corpo.10 

 

VIDA E MORTE EM PROCISSÃO 

 

A produção audiovisual Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, composta por três 

vídeos, publicado na plataforma virtual Youtube, no canal Tradições Brasil, com registros dos 

festejos realizados no ano de 2010, nos permitiu observar, descrever e analisar a dinâmica 

litúrgica da morte e a assunção de Maria na cidade de Cachoeira. As celebrações acontecem na 

primeira trezena do mês de agosto.11 Vários elementos provenientes do culto aos orixás também 

se fazem presentes, uma vez que as irmãs da Boa Morte também professam tal fé. Estes se 

manifestam através dos ritos, vestimentas, músicas e alimentos distribuídos durante os dias 

 
9 SANT’ANNA, Sabrina Mara. A Boa Morte e o Bem Morrer... Op. Cit., p. 11-12. Ver: VARAZZE, Jacopo de. 

Legenda Áurea: vidas de santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 1040 p. 
10 VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea... Op. Cit., p. 657-670. 
11 FESTA da Nossa Senhora da Boa Morte. 2010. 1 vídeo (09:53 min). Publicado pelo canal: Tradições Brasil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJjOgpTbxPc> Acesso: 10 de outubro de 2021. 
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festivos. Não estamos desconsiderando tais características, inclusive são estes elementos 

provenientes ao culto dos orixás que a Irmandade devocional de Nossa Senhora da Boa Morte 

em Cachoeira faz sentido para as devotas. Contudo, nesta comunicação, nos debruçaremos 

apenas aos elementos que possuem conexão com os relatos apócrifos.  

No dia 13 de agosto, ás18:30 horas, acontece anualmente a procissão denominada “saída 

do corpo de Nossa Senhora da Boa Morte”, momento no qual, as irmãs anunciam publicamente 

a morte da Virgem Maria. A Bem-aventurada é representada com uma imagem deitada, jacente, 

com os olhos fechados e as mãos postas em posição piedosa. Trata-se de uma imagem de roca 

que mede aproximadamente 1,50m de comprimento.12 A imagem possui cabelos naturais, a 

indumentária e o manto variam de cor anualmente e são escolhidos pela comissão eleita para a 

organização da festa. Conforme observamos na referida produção audiovisual, a imagem da 

Virgem jacente, foi transladada da capela de Nossa Senhora d’ajuda, para a capela de Nossa 

Senhora da Boa Morte. Antes do translado, as irmãs se posicionaram ao redor do esquife 

decorado nas extremidades com flores artificiais brancas e onde a imagem da referida invocação 

mariana foi depositada, e entoaram algumas litanias, como a canção do Deus Trino, rezaram o 

Pai Nosso e a Ave Maria.  

Segundo a antropóloga Franquista Helena Marques, cuja tese de doutorado reúne um 

estudo etnográfico com informações dos festejos de Nossa Senhora Boa Morte realizados entre 

os aos de 2000 a 2008, existe uma forma de proceder ao translado da imagem da Virgem, no 

qual apenas as irmãs podem transportar o esquife durante o cortejo da anunciação da morte de 

Maria.13 Contudo, observamos na produção audiovisual, que diversas pessoas que 

acompanhavam a procissão, revessavam entre si o esquife durante o translado indicando, 

portanto, a alteração de um costume religioso.  

No cortejo processional de anunciação da morte da Virgem Maria, a membresia seguiu 

vagarosamente, com a comunidade cachoeirana, turistas e estudiosos. Durante o percurso, 

alguns cânticos foram entoados. 

Abençoe esta missão 

Virgem Mãe Nossa Senhora  

 
12 As imagens de roca são imagens apenas a parte superior do tronco esculpida, dando a forma anatômica e oca, e 

a parte inferior com armação de madeira de qualidade inferior e de elaboração diversificada. A cabeça, mãos e pés 

encarnados geralmente eram feitos de madeira maciça. As imagens feitas com ripas são mais leves o que facilita 

o seu transporte, permitindo que sigam os longos cortejos das procissões Ver: FLEXOR, Maria Helena Ochi. 

Imagem de roca e de vestir na Bahia. REVISTA OHUN – Revista eletrônica do Programa de Pós-Graduação 

em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. Ano 2, nº 2, p. 165-184, 2005. Disponível em: < 

http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/Maria_Helena.pdf> Acesso: 01 de março de 2021. 
13 MARQUES, Francisca Helena. Festa da Boa Morte e Glória: Ritual, Música e performance. Tese (doutorado 

em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, SP, 

2008, p. 90. 
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Com a sua proteção  

Senhora da Boa Morte 

 

Após o cântico de interseção e benção foi entoado um cântico que destaca, através de 

metáforas, as virtudes da Virgem Maria.14 

Tem ela nos olhos divino fulgor 

E o belo sorriso dissipa o terror 

Vestida de branco da Glória desceu 

Trazendo na cinta das cores do céu 

Aos pés tem um ramo de rosas de jasmim 

Que anjos cultivam do céu no jardim 

Avé, Avé, Avé Maria 

Avé, Avé, Avé Maria 

 

Ao término do cortejo, o esquife foi depositado cuidadosamente na nave, há alguns 

centímetros de distância do altar-mor. Com tochas com velas acesas em punho, as devotas se 

acomodaram nos assentos localizados próximos ao altar-mor. Com a presença do padre da 

paroquia de Cachoeira Hélio Villas Boas, deu-se início a missa em memória das irmãs falecidas. 

Às 21:00 horas deu-se início ao ato denominado Ceia Branca realizado na sede da Irmandade 

devocional. Na Ceia a membresia se acomodou ao entorno de uma mesa composta com 

alimentos diversos: pão, peixe, saladas etc. 

No dia seguinte, 14 de agosto às 19:00 horas, conforme observamos na produção 

audiovisual Festa da Nossa Senhora Boa Morte com registros das celebrações realizadas no 

ano de 2010, na capela da Irmandade devocional, o ato litúrgico denominado “Missa de corpo 

presente de Nossa Senhora da Boa Morte. A imagem de Nossa Senhora da Boa Morte – a 

Virgem Maria, jacente, em um esquife com as mãos postas em posição piedosa – permanece 

no centro do templo. As irmãs da Boa Morte, com tochas em punho com velas acesas, se 

posicionam ao entorno do esquife. Algumas a tocam, outras a veneram encostando o seu rosto. 

Na maior parte do tempo, as irmãs estão cabisbaixas com o olhar vago. São elementos que 

contribuem para a dramaticidade do fim da vida terrena de Maria, Mãe de Jesus, no qual as 

pretas da Boa Morte reatualizam e revivem. Após as irmãs se acomodarem nos acentos, o padre 

da paroquia local Hélio Villas Boas incensa a imagem de Maria e inicia a missa de corpo 

presente de Nossa Senhora da Boa Morte. Cânticos relacionados a trajetória da Virgem como 

 
14 A antropóloga Francíssima Helena, em sua tese de doutorado, aborda a musicalidade que permeia a Festa de 

Nossa Senhora da Boa Morte, nos cortejos processionais, nas melodias tocadas pelas filarmônicas e no samba de 

roda. Ver: MARQUES, Francisca Helena. Festa da Boa Morte e Glória... Op. Cit., 318 p. 
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exemplo de fé, obediência e esperança na vida eterna são entoados. Durante os atos litúrgicos, 

toda a atenção dos que estão presentes é direcionada para a mencionada imagem.15 

Os atos litúrgicos descritos nos parágrafos anterior, representam o episódio da Dormição 

de Maria. O agrupamento das devotas em volta do esquife com a imagem da Virgem jacente, 

faz alusão aos discípulos de Jesus Cristo que se puseram ao redor do leito de Maria, conforme 

descreve a narrativa apócrifa atribuída a São João Evangelista e difundida pela Legenda Áurea. 

João que estava pregando em Éfeso, quando de repente trovejou e uma nuvem branca 

levantou-o, transportou-o e colocou-o diante da porta de Maria. O apóstolo virgem 

bateu, entrou a casa e, com grande reverência, saudou a Virgem. Feliz de vê-lo, Maria 

não pode conter lágrimas de alegria e disse: "João, meu filho, lembro-me das palavras 

do seu mestre que me confiou a você como a um filho e você a mim como uma mãe. 

Eis-me chamada pelo Senhor para pagar o tributo a condição humana, separando-me 

de meu corpo, e peço que cuide dele, pois soube que os judeus se reuniram e disseram: 

'Esperemos, irmãos, o momento em que aquele que carregou Jesus sofrerá a morte, 

para imediatamente raptarmos seu corpo e o jogarmos no fogo'. Quando meu corpo 

estiver sendo conduzido à sepultura, você mandará levar esta palma diante de meu 

esquife". João respondeu: "Ó, quisesse Deus que todos os apóstolos, meus irmãos 

estivessem aqui, a fim de poderem celebrar convenientemente suas exéquias e prestar 

as homenagens de que você é digna". Enquanto falava assim, todos os apóstolos foram 

arrancados por nuvens dos lugares onde pregavam e colocados diante da porta de 

Maria. Vendo-se reunidos todos no mesmo lugar, ficaram admirados e perguntaram: 

"Por que o Senhor nos reúne aqui?" Então João saiu e foi encontrá-los para os prevenir 

de que sua senhora ia morrer, e acrescentou: "Prestem atenção, irmãos, para que 

ninguém chore quando ela estiver morta, a fim de que vendo isso o povo não fique 

inquieto e diga: “Vejam como temem a morte aqueles homens que pregam aos outros 

a ressurreição”. (...) Quando a bem-aventurada Maria viu todos os apóstolos reunidos, 

bendisse o Senhor e, depois que haviam acendido lâmpadas e tochas, sentou-se no 

meio deles. (...) Por volta da terceira hora da noite, Jesus chegou com os anjos, a 

assembleia dos patriarcas, a tropa dos mártires, o exército dos confessores e os coros 

das virgens. Todos se agruparam em torno do trono da Virgem e entoaram sem parar 

doces cânticos. Aprende-se no noticiado livro atribuído a São João como foram os 

funerais então celebrados. 16 

 

A narrativa apócrifa disposta acima, descreve a chegada dos discípulos após o momento 

no qual um anjo aparecer para Maria, e anuncia que é chegada a hora da sua morte. Em seguida 

os discípulos vão preparar o seu funeral. Na missa de corpo presente de Nossa Senhora da Boa 

Morte celebrada em Cachoeira, a presença do sacerdote, que oficia a cerimônia, faz alusão ao 

Pedro, o príncipe dos apóstolos que, nas pinturas e gravuras ocidentais que apresentam o tema 

da morte da Bem-aventurada Maria, sempre oficializa os seus ritos fúnebres.17  

Ao término da missa de corpo presente de Nossa Senhora da Boa Morte em Cachoeira, 

as irmãs conduziram cuidadosamente o esquife até a entrada principal do templo. Deu-se início 

 
15 FESTA da Nossa Senhora da Boa Morte. 2010. 2 vídeos (05:42 min). Publicado pelo canal Tradições Brasil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJjOgpTbxPc> Acesso: 10 de outubro de 2021. 
16 VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea... Op. Cit., p. 658-659. 
17 Sobre as pinturas e gravuras ocidentais que retratam o Dormição e Assunção da Virgem Maria, Cf. 

SANT'ANNA, Sabrina Mara. A Boa Morte e o Bem Morre... Op. Cit., p. 29-36. 
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a procissão do enterro de Nossa Senhora, que percorreu as principais ruas do centro da cidade. 

A filarmônica do município Minerva Cachoeirana acompanhou a procissão tocando machas 

fúnebres e melodias relacionadas a Virgem Maria e aos orixás. Ao término do cortejo 

processional, a imagem de Nossa Senhora morta foi recebida na capela e sobre ela foi jogado 

pétalas de rosas.18 

A procissão descrita acima, reproduz e rememora o cortejo fúnebre e o sepultamento de 

Maria, também difundido pela Legenda Áurea. Conforme a referida Legenda, após a alma de 

Maria ser assunta aos céus por seu filho, Jesus Cristo acompanhado por uma corte de anjos, 

Jesus solicita aos apóstolos que levassem o corpo da Virgem para o vale de Josafá e o 

depositassem em um sepulcro novo pois, após três dias ele retornara.19 

Então os apóstolos pegaram o corpo com reverência para colocá-lo no féretro. 

João disse a Pedro: "Pedro, você levará a palma, pois o Senhor o colocou à 

frente de nós e o ordenou pastor e príncipe de suas ovelhas". Pedro: "Cabe a 

você levá-la, pois foi escolhido virgem pelo Senhor e é conveniente que leve a 

palma de uma virgem quem é virgem. Você teve a honra de repousar no peito 

do Senhor, e como assim ganhou mais sabedoria e graça que os outros, parece 

justo que tendo recebido mais dons do filho dispense mais honra à Virgem. 

Portanto, é você que deve levar esta palma de luz às exéquias da santidade, 

você que bebeu na taça de luz da fonte da eterna claridade. Eu levarei o santo 

corpo no caixão, em volta do qual estarão nossos irmãos celebrando a glória 

de Deus" Paulo interveio: "E eu, que sou o menor de todos, o ajudarei a levar 

o corpo" Pedro e Paulo ergueram o ataúde e Pedro começou a cantar: " Israel 

saiu do Egito, aleluia!" Os outros apóstolos continuaram docemente esse 

canto.20 

 

Desse modo, as irmãs da Boa Morte quando rememoram e reproduzem, através das 

missas e dos cortejos processionais os ritos fúnebres da Virgem Maria, vivenciam o tempo 

sagrado. Esta temporalidade se opõe ao tempo profano. Conforme Mircea Eliade, o tempo 

profano está vinculado ao cotidiano, de duração temporal “ordinária” - dormir, se alimentar, 

trabalhar, fazer sexo etc. O tempo sagrado, por sua vez, entende-se por tudo aquilo que exorbita 

a dimensão do profano, isto é, dedicar-se as festas religiosas, em sua maioria periódicas, as 

missas, procissões, orações etc. Esse tempo litúrgico “representa a reatualização de um evento 

sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios”.21 Nesse momento, as irmãs da 

Boa Morte se conectam com o sagrado, saem do tempo presente (cronológico, profano) e 

entram no tempo eterno, que por sua natureza é reversível. Por esta razão revivem, reatualizam, 

o destino da Bem-aventurada Maria, reintegrado periodicamente através dos ritos.  

 
18 FESTA da Nossa Senhora da Boa Morte. 2010. 2 vídeo (05:42 min). Publicado pelo canal Tradições Brasil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJjOgpTbxPc> Acesso: 10 de outubro de 2021. 
19 VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea... Op. Cit., p. 660. 
20 VARAZZE, Jacopo de. Legenda Áurea... Op. Cit., p. 660-661. 
21 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano... Op. Cit., p. 28. 
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Portanto, o grupo de mulheres, se constituem enquanto, homo religiosus que, 

conforme Mircea Eliade, é caracterizado pela sua vivência do viver no âmbito do mundo 

sagrado e constituir em uma existência que permite o indivíduo, transcender-se.22 Na busca de 

um melhor entendimento acerca da experiência existencial do homem religioso contemporâneo, 

Mircea Eliade vai buscar compreender nas raízes culturais antigas, o homem e seu modo de ser 

no mundo. Conforme esse autor.  

O primeiro fato com que deparamos ao adotar a perspectiva do homem religioso das 

sociedades arcaicas é que o mundo existe porque foi criado pelos deuses, e que a 

própria existência do mundo ‘quer dizer’ alguma coisa, que o mundo não é opaco, que 

não é uma coisa inerte, sem objetivo e sem significado. Para o homem religioso o 

cosmos ‘vive’ e ‘fala’. A própria vida do cosmos é uma prova de sua santidade, pois 

ele foi criado pelos deuses e os deuses mostram-se aos homens por meio da vida 

cósmica.23  

 

O homem religioso procura fundamentar a sua existência de acordo a existência do 

sagrado. Sua vida, é caracterizada por uma dimensão cósmica que o permite conhecer o mundo 

em que vive. Esse conhecimento é importante, pois se trata do conhecimento religioso que se 

refere ao ser. Ou seja, ele está em comunicação com os deuses. Ele reencontra em si a santidade 

que reconhece no cosmo.24 

Dando continuidade as celebrações, seguindo o calendário litúrgico romano, no dia 15 

de agosto, as 09:00 horas acontece anualmente a missa solene da assunção de Nossa Senhora. 

Conforme observamos no registro audiovisual Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, dos 

festejos realizados no ano de 2010, na alvorada, fogos de artificio foram queimados anunciado 

a glória da Virgem Maria, isto é, a sua chegada aos céus. A missa foi celebrada na Igreja Matriz 

de Cachoeira, pelo padre Hélio Villas Boas. Ainda no templo, muitos devotos deslocavam-se 

em direção a imagem da santa para fazer orações ou toca em sua vestimenta. Quando 

conseguiam, fazia o sinal da cruz. Cânticos de acolhida em louvor à Virgem Maria foram 

entoados. Algumas irmãs, devotas de Nossa Senhora da Boa Morte entraram no templo com os 

elementos pertinentes ao ritual da eucaristia (hóstia, vinho e cálice) que foram entregues ao 

padre e assim iniciou-se a missa. 

Após a missa, deu-se início a procissão festiva de Nossa Senhora da Glória. As irmãs 

da Boa Morte que compõem a comissão organizadora da festa, juntamente com o padre Hélio 

Villas Boas conduziram a procissão. Logo após, seguiram as demais irmãs devotas. O cortejo 

 
22 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano... Op. Cit., p. 75. 
23 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano... Op. Cit., p. 80. 
24 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano... Op. Cit., p. 81. 
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percorreu as principais ruas do centro do município de Cachoeira, juntamente com a filarmônica 

Lira Ceciliana e a presença de outros fiéis, estudiosos, turistas e da comunidade local.25 

A imagem de Nossa Senhora da Glória, trata-se de uma imagem de roca com 

aproximadamente 1,50 m de altura. É representada por uma mulher com aspecto jovem, usando 

uma peruca de cabelos naturais, lisos e compridos. A cor da vestimenta varia anualmente. As 

mãos encontram-se unidas, portando um ramo de flores, e sob sua cabeça há um diadema 

composto por 12 estrelas. O andor é ornamentado com folhas e flores diversas. 

A presença do diadema de 12 estrelas justifica-se pela influência da passagem bíblica 

do Livro do Apocalipse 12, “A mulher e o dragão” atribuído a uma visão do apostolo São João:  

E viu-se um grande sinal no céu: uma Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus 

pés e uma coroa de doze estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de 

parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um 

grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre a sua cabeça 

sete diademas (Ap. 12:1).26  

 

Ao abordar tais elementos o estudioso francês sobre iconografia cristã, Louis Réau 

explica que a mulher do Apocalipse que escapa do dragão trata-se da imagem da Virgem Maria 

assunta aos Céus. A lua sob seus pés simboliza as coisas cambiantes do mundo terreno, 

enquanto as doze estrelas que iluminam a cabeça recordam os 12 apóstolos reunidos em torno 

do seu leito no momento da sua morte. Segundo Réau, esses elementos compõem a 

representação imagética da Imaculada Conceição e, por este motivo, tem-se a confundir-se com 

a representação imagética da assunção da Virgem Maria.27 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Percebe-se que as referências teológicas, a respeito do fim da vida terrestre da bem-

aventurada Maria para chegar na Glória resistiram ao tempo na religiosidade do município de 

Cachoeira. Os ritos fúnebres de Nossa Senhora da Boa Morte reatualizados anualmente, estão 

conectados com a narrativa apócrifa amplamente divulgada no Ocidente. Trata-se de um padrão 

que se repete nos ritos litúrgicos da festa Cristã. As imagens sacras assumiram uma importante 

função nos cortejos processionais. A função pedagógica dessas imagens e das procissões em si, 

 
25 FESTA da Nossa Senhora da Boa Morte. 2010. 3 vídeo (10:25 min). Publicado pelo canal Tradições Brasil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MJjOgpTbxPc> Acesso: 10 de outubro de 2021. 
26 BÍBLIA, N. T. Apocalipse. In: BÍBLIA Sagrada. Bíblia das Promessas: Antigo e Novo Testamento. Tradução: 

João Ferreira de Almeida. São Paulo: King Cross publicações, 2012. p. 388-389. 
27 RÉAU, Louis de. Iconografía del Arte Cristiano: Iconografía de la Biblia – Nuevo Testamento. Traduccíon 

Daniel Alcoba. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996, p. 639. 
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do ponto de vista cristão, é ensinar que a Santa Virgem Maria está no céu intercedendo por seus 

devotos e que, assim como ela, os justos serão glorificados e viverão eternamente no Paraíso 

Celeste.  
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ENTRE A MISSA E A JUREMA: RESISTÊNCIAS E ADAPTAÇÕES NOS 

ALDEAMENTOS JESUÍTICOS DA BAHIA ÀS VÉSPERAS DA EXPULSÃO  

(1758-1759) 

 

Fabricio Lyrio Santos1 

 

 

O objetivo desta comunicação, que dialoga com uma pesquisa mais ampla, é evidenciar 

as percepções da alteridade indígena presentes na documentação referente à transformação das 

aldeias jesuíticas em vilas no espaço pertencente à antiga capitania da Bahia, no final da década 

de 1750. Para tanto, destacamos dois testemunhos deixados pelos agentes responsáveis pela 

implantação das diretrizes metropolitanas na colônia no âmbito de um projeto político 

indigenista que visava, fundamentalmente, a integração das populações indígenas à sociedade 

colonial em formação (cf. SANTOS, 2014). 

A documentação em questão responde, de forma mais específica, às determinações 

régias que prescreviam a imediata exclusão dos religiosos jesuítas dos aldeamentos indígenas 

e sua substituição por padres seculares (párocos), processo que transcorreu pouco antes da 

expulsão definitiva da Companhia de Jesus do reino e domínios lusitanos, decretada em 3 de 

setembro de 1759. Ordens específicas foram endereçadas às autoridades coloniais, ainda em 

1758, visando coibir os chamados “abusos” supostamente cometidos por aquela ordem religiosa 

nas colônias portuguesas da América, isto é, tanto no Estado do Grão Pará e Maranhão quanto 

no Estado do Brasil (cf. SANTOS, 2019; SANTOS, 2014; COUTO, 2009).  

A ideia central defendida nesta comunicação é a de que as descrições presentes nos 

documentos analisados sugerem que a tentativa de imposição da cultura europeia por meio da 

catequese logrou um êxito relativo frente aos costumes e modos de vida indígenas, o que 

tampouco serviu de impedimento para que os aldeados fossem reconhecidos e se 

reconhecessem enquanto indígenas e, ao mesmo tempo, súditos da monarquia portuguesa, ou 

seja, sujeitos históricos inseridos na sociedade colonial e seguidores do cristianismo. 

Correspondem, portanto, ao que a historiografia mais recente vem denominando de “índio 

colonial” (MONTEIRO, 2001), “índio aldeado” (ALMEIDA, 2003) ou, de forma mais 
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de Pós-Graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia (PPGHIS – UNEB). Bolsista 

de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. Contato: flsantos@ufrb.edu.br. Trabalho apresentado no 

Simpósio Temático 7: Expansão portuguesa no período moderno: religiosidades, conflitos e interações 

sociais, coordenado por Tânia Maria Pinto de Santana, Márcia Gabriela de Aguiar Barreto e Emily de Jesus 

Machado. 
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específica e bastante adequada à discussão que se seguirá adiante, “índio cristão” 

(CARVALHO JR., 2017). 

O conceito de “índio colonial”, defendido por Monteiro, implica na percepção dos povos 

indígenas enquanto sujeitos ativos da história, ainda que submetidos a situações de conquista, 

violência e dominação, ou seja, refuta a ideia de que aqueles povos, confrontados com a 

sociedade colonial, estivessem fadados somente às opções extremas do apego às tradições do 

passado ou ao desparecimento (MONTEIRO, 2011, p. 53-78).  

Já a noção de “índio aldeado”, proposto por Almeida, delimitando melhor o conceito 

anterior, propõe evidenciar as trajetórias de indivíduos e grupos que, diante de uma situação 

nova, imposta pela colonização – isto é, o aldeamento – teceram uma nova identidade pela qual 

se reconheciam enquanto súditos do monarca português e, portanto, capazes de reivindicar 

direitos e vantagens (ALMEIDA, 2003, p. 259).  

Por sua vez, a noção de “índio cristão”, delineada por Carvalho Júnior, propõe nova 

delimitação, mais específica, para o conceito proposto por Monteiro, referindo-se aos sujeitos 

que, integrados ao universo colonial por meio da religião, conseguiram negociar uma relativa 

margem de autonomia. Agindo como sujeitos ativos e conscientes, sobreviveram às mudanças 

impostas incorporando não apenas o cristianismo, como o modo de vida europeu, mas o fizeram 

à sua maneira. Para o autor, “muito mais do que o termo genérico ‘índio’, a identidade ‘cristã’ 

passou a ter uma importância fundamental para estas populações coloniais ameríndias” 

(CARVALHO JR., 2017, p. 22). 

É importante ressaltar que tais conceitos não são excludentes entre si, pois buscam dar 

conta de situações históricas específicas vivenciadas por diferentes populações e sujeitos 

indígenas ao longo da colonização2. Além disso, dialogam com os dados disponíveis na 

documentação, a qual, com raras exceções, impede uma identificação mais precisa e adequada 

em relação aos grupos indígenas e indivíduos ali retratados. 

Tendo em vista estas reflexões iniciais, argumentamos a seguir que o protagonismo da 

população indígena aldeada na Bahia mostra-se presente nas descrições analisadas, as quais 

foram produzidas no momento imediatamente anterior à expulsão dos jesuítas. Este 

protagonismo se expressa no registro de elementos considerados contrários ao cristianismo, 

como a fabricação e o consumo da bebida jurema, à qual daremos destaque nesta comunicação, 

além dos modos de se vestir, se alimentar, organizar o espaço doméstico etc. A ideia de 

 
2 Sobre o conceito de situação histórica e sua importância para a abordagem histórica acerca dos povos indígenas 

cf. PACHECO DE OLIVEIRA, 2014. 
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passividade muitas vezes atribuída aos indígenas aldeados não encontra respaldo na 

documentação, como vem sendo evidenciado pela historiografia recente, com destaque para os 

trabalhos citados nos parágrafos anteriores. 

Vejamos o primeiro testemunho: 

A sua propensam [isto é, dos índios aldeados] para embebedar-se hé taõ natural que 

sendo taõ inertes inventaraõ varias bebidas de frutas silvestres mais fortes que as dos 

vinhos, e aguardentes da Europa, e em se fartando da que chamaõ Cauim Jurema 

cometem quantos disturbios podem imaginar-se, misturando-se neste alguã 

superstisam, que conservaõ (CONSULTA do Tribunal do Conselho Ultramarino ao 

rei D. José. Bahia, 19 de dezembro de 1758).3 

 

Este primeiro registro foi produzido no âmbito das discussões ocorridas durante as 

sessões do Tribunal Especial do Conselho Ultramarino mandado erigir pelo monarca português 

D. José (1750-1777) na capital do Estado do Brasil, Salvador, através de um conjunto de cartas 

régias assinadas nos dias 8 e 19 de maio de 1758 (cf. SANTOS, 2014). O Conselho Ultramarino, 

criado em 1642, era o principal órgão de administração das colônias portuguesas sediado na 

metrópole (SALGADO, 1985). A instalação de um tribunal especial deste conselho no ultramar, 

com amplos poderes para deliberar as matérias das quais estava encarregado, sem necessidade 

de recorrer diretamente ao monarca, é um fato inédito da história administrativa luso-brasileira 

e, por si só, já merece ser destacada. Seu funcionamento, no entanto, contrariou parcialmente o 

princípio da autonomia de que estava dotado, pois, em algumas matérias mais polêmicas, seus 

membros acharam por bem recorrer à metrópole antes de uma decisão definitiva, por meio de 

consultas como esta da qual estamos tratando.  

A matéria consultada dizia respeito à extensão das ordens régias que determinavam a 

conversão das aldeias missionárias (aldeamentos) em vilas ou povoações civis. Esta ordem 

estava em consonância com a lei de liberdade dos índios, promulgada para o Estado do Grão 

Pará e Maranhão, com data de 6 de junho de 1755, e com o Alvará com força de Lei do dia 7 

de junho de 1755, que havia revogado o parágrafo primeiro do Regimento das Missões do 

Maranhão, de 1686. Este prescrevia a jurisdição espiritual e temporal dos religiosos sobre as 

populações indígenas aldeadas. Por sua vez, o Alvará de 8 de maio de 1758 expandiu para o 

Estado do Brasil a vigência tanto da Lei de Liberdade dos Índios quanto do Alvará de 1755, 

ampliando sua vigência para o conjunto das possessões lusitanas na América. Os processos que 

envolveram a promulgação, execução e desdobramentos desta legislação têm sido o cerne das 

pesquisas que desenvolvo desde meu doutorado, em 2012 (cf. novamente SANTOS, 2014). 

 
3 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Conselho Ultramarino, Bahia (Avulsos), Cx. 138, Doc. 10696. 
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De maneira geral, podemos definir esta legislação como sendo reformista e ilustrada. 

Reformista porque seu intento principal era modificar de maneira incisiva (embora não 

absoluta) o “sistema de catequese” adotado até aquele momento na América lusitana, o qual se 

baseava amplamente nas concepções e práticas implantadas a partir de 1549 pelos religiosos 

jesuítas. Ilustrada porque tinha como principais referências as ideias e o clima intelectual 

vigentes no continente europeu naquele século, marcado pela influência do pensamento 

ilustrado ou iluminista – mesmo que a sua propagação em Portugal tenha passado por seleções 

e adaptações (cf. ARAÚJO, 2003; FALCON, 1993). 

Na concepção e implementação desta política figuram como principais protagonistas o 

então Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro 

Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, e seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

governador e capitão geral do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Como consequência dos 

conflitos derivados da implementação destas medidas, em meio a outros fatores, os jesuítas – 

principais agentes da política oficial de missionação dos povos indígenas até aquele momento 

– foram afastados dos aldeamentos e tiveram que enfrentar, na sequência, o decreto régio de 

expulsão e desnaturalização, assinado em 3 de setembro de 1759, que envolveu a prisão e o 

exílio de centenas de religiosos em Portugal e nos estados pontifícios (cf. SANTOS, 2019; 

COUTO, 2009). 

A íntegra do documento citado anteriormente descreve os indígenas habitantes das 

aldeias da Bahia como “os mais inertes e pobres de toda a América”. O documento afirma que 

os aldeados “entendiam o português”, mas não eram fluentes neste idioma “ou por malícia, ou 

por falta de memória”. As mulheres se recusavam a se confessar, exceto no idioma nativo, 

impondo aos confessores o seu conhecimento. Quanto à moradia, afirma-se que os aldeados 

viviam em casas pequenas as quais abrigavam seis ou sete casais. Dormiam em redes e 

infringiam com frequência o sexto e o sétimo mandamentos. O sexto: não cometerás adultério. 

O sétimo: não furtarás. Com relação à vestimenta, andavam “ordinariamente nus” – termo que 

se refere ao fato de não cobrirem o corpo acima da cintura – o que não se dava por falta de 

vestimentas, mas por assim o desejarem, pois cobriam-se inteiramente quando iam à igreja ou 

às vilas e cidades coloniais. Os aldeados, enfim, demonstravam “pouca firmeza na religião, e 

ainda se não despiram de alguns ritos gentílicos, que escondidamente [sic] vão celebrar; pelo 

que todos os do sertão costumam vir estar nos matos algum tempo do ano” (CONSULTA, 

1758). Em resumo: nem se vestiam à moda europeia nem se despiam inteiramente da própria 

religião. 
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No aspecto relacionado à alimentação, os aldeados da Bahia foram descritos neste 

documento como desregrados e imprevidentes. Não possuíam, no entanto, nenhuma avareza, 

dividindo tudo entre si. Dispensavam o consumo de farinha, por desafeição à agricultura, 

preferindo a caça. A propensão para a embriaguez foi ressaltada pelos conselheiros, como 

vimos no trecho selecionado. A principal bebida que fabricavam é identificada no documento 

como “Cauim Jurema”, nome que traz uma curiosa junção entre dois termos que se referem, de 

fato, a duas bebidas diferentes (CONSULTA, 1758)4.  

O termo cauim nomeia uma bebida fabricada a partir de frutas como o caju, ou de 

espécies cultivadas como o milho e, sobretudo, a mandioca, e aparece nas descrições coloniais 

associada aos grupos culturais do tronco Tupi. Segundo Fernandes (2004, p. 70), o vocábulo 

cauim pode ser derivado de acayu-y, “água de caju”, embora sua etimologia seja controversa. 

O caju era uma das frutas mais utilizadas pelos indígenas para a fabricação de bebidas de baixa 

fermentação, mas, a principal matéria prima usada para fabricação do cauim era a mandioca, 

cozida e mastigada (insalivada) para indução da fermentação, que convertia o amido em açúcar. 

Em algumas regiões, usava-se preferencialmente o milho, havendo povos que, inclusive, 

combinavam os dois ingredientes na fabricação da bebida (cf. FERNANDES, 2004).   

Já o termo jurema refere-se a uma árvore característica da vegetação do semiárido 

nordestino, como também à bebida fabricada a partir desta mesma árvore, em particular da 

espécie Mimosa tenuiflora, que apresenta características medicinais e psicoativas (cf. 

BARRETO, 2019; TROMBONI, 1994). Em contraposição ao cauim, a jurema surge na 

documentação sempre associada a grupos culturais do tronco Macro Jê, os chamados “tapuias” 

das regiões sertanejas (PALITOT; GRÜNEWALD, 2021). Na atualidade, como esclarece 

Grünewald, a palavra Jurema nomeia também uma entidade ou divindade presente em algumas 

religiões afro-ameríndias e afro-brasileiras, “uma personificação espiritual das citadas forças 

das florestas brasileiras” (GRUNEWALD, 2008). 

Outra diferença importante entre as duas bebidas: os relatos sobre os grupos Tupi dos 

séculos XVI, XVII e posteriores associam o consumo do cauim principalmente a rituais 

coletivos ligados à guerra, à morte ritual do inimigo e à antropofagia. Sobressai, sob o olhar dos 

 
4 Fernandes (2004) chama atenção para o valor nutricional das bebidas fermentadas de baixo teor alcoólico, em 

particular o cauim, sugerindo que seu consumo se dava também por este motivo, o que condiz com a inclusão do 

“cauim jurema” no tópico sobre alimentação. Quanto à adoção deste termo, parece indicar certa confusão ou 

desconhecimento da realidade colonial por parte dos conselheiros ultramarinos, mas é possível também que a 

palavra “cauim” tenha sido usada como designação genérica para “bebida”. É importante lembrar, ainda, que as 

trocas culturais e interétnicas existentes nos aldeamentos provavelmente propiciaram o surgimento de formas 

originais de preparo e consumo de bebidas e outros alimentos. 
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cronistas, o caráter comunitário e memorialista das ocasiões de preparação e consumo da 

bebida. Já a jurema aparece, desde o início, associada a ritos de cunho religioso, de fundo 

xamânico, com a presença de visões e êxtases. Neste sentido, ao contrário do cauim, a jurema 

é associada, com muita frequência, na documentação colonial, à superstição e à feitiçaria (cf. 

FERNANDES, 2004; CRUZ, 2019; PALITOT; GRÜNEWALD, 2021). 

Não obstante o que foi dito acima, é interessante registrar que, na capitania de Porto 

Seguro, já no final do século XVIII, os indígenas residentes nas vilas estabelecidas no contexto 

do reformismo indigenista foram acusados por autoridades locais e moradores de realizarem 

"bebedeiras", "batuques" e "superstições", normalmente em locais afastados da vigilância 

colonial, associadas ao consumo do cauim (cf. CANCELA, 2015). A bebida estava associada a 

rituais que envolviam música, dança, pintura corporal e cura de enfermidades. As críticas dos 

colonos recaíam sobre o que entendiam se tratar de “desperdício” da mandioca cultivada pelos 

indígenas (usada para a fabricação da bebida, em detrimento da farinha), além da “falta de 

disciplina e de obediência” expressa em tais ocasiões (CANCELA, 2018, p. 239-254). 

Vejamos, agora, o segundo registro: 

Da mayor parte das sobreditas frutas, e tambem de alguns entrecascos de páos, raizes 

de ervas de milho e mandioca, fazem varios vinhos e bebidas, com que se perturbaõ e 

dezordenaõ de tal forma que chegaõ a fazer varios excessos sem que fosse bastante 

todo o cuidado, e castigo dos Missionarios para os prohibir, e desterrar de entre elles 

semelhantes costumes, sendo de todos o maez perniciozo pela superstiçaõ a bebida q 

fazem do entrecasco do páo chamado = Jurema = (RESPOSTA aos quezitos das 

informações que se dezejaõ conseguir pelo que resp.ta a Villa da Nova Soure, que até 

gora se denominou Aldea da Natuba. Cachoeira, 22 de abril de 1759).5 

 

Este segundo testemunho foi produzido por José Gomes Ribeiro, juiz de fora da vila da 

Cachoeira, no recôncavo baiano, autoridade colonial responsável pela criação da vila de Nova 

Soure, no sertão da Bahia, na então aldeia de Natuba (cf. SANTOS, 2014, p. 113-119). Seu 

olhar estava pautado por um conjunto de questões estabelecidas pelo citado Tribunal do 

Conselho Ultramarino, as quais foram consubstanciadas no documento intitulado “Instrução 

para a diligência de se erigirem em vilas as aldeias dos índios”, datado de 28 de setembro de 

17586. A partir dos 30 itens elencados na instrução, as autoridades locais responsáveis pela 

criação das vilas produziram relatos de grande interesse sobre o cotidiano dos aldeados na 

jurisdição da Bahia, que incluía as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro (cf. MARCIS, 2013; 

SANTOS, 2014; CANCELA, 2018).  

 
5 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Seção de microfilmes. MS 512 (25), Doc. 258. 
6 Arquivo Público da Bahia (APEB), seção Colonial e Provincial, Maço 603. 
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José Gomes Ribeiro encaminhou o resultado de suas diligências em 22 de abril de 1759. 

De acordo com a íntegra do relato, os aldeados falavam bem o idioma português. As mulheres, 

no entanto, usavam com mais frequência a língua nativa, “a que chamam Kiriri”. Nenhum dos 

moradores sabia ler ou escrever. A maior parte vivia “em casas humildes, feitas de taipa de mão 

cobertas de telha”. De acordo com o ministro, diversas famílias moravam sob o mesmo teto e 

dormiam em redes tecidas de algodão. Quanto à alimentação, “os frutos que colhem, os comem 

antes de bem sazonados, alimentando-se a maior parte do ano das frutas agrestes, e caças 

silvestres”, além de “todo o gênero de legumes, e frutas que plantão” (RESPOSTA, 1759).  

Como se percebe no trecho transcrito, Ribeiro também menciona a fabricação de 

“vinhos e bebidas” usadas pelos aldeados em ocasiões de “perturbação” e “desordem”, e 

assegura que não havia sido suficiente “todo o cuidado, e castigo dos missionários para os 

proibir, e desterrar de entre eles semelhantes costumes”. Tais bebidas fermentadas eram 

elaboradas a partir das frutas disponíveis na região, mas também de “alguns entrecascos de 

paus, raízes de ervas de milho e mandioca” (RESPOSTA, 1759). Dentre estas bebidas, a que 

mais se destacava e provocava temeridade para os colonos era aquela feita do entrecasco da 

árvore chamada jurema. 

Nota-se que ambas as citações retratam visões construídas por observadores externos às 

comunidades indígenas. Elas destacam a fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas entre os 

indígenas aldeados, denunciando a relação destas bebidas com a ocorrência de “distúrbios”, 

“desordens” e “superstições”. Os dois testemunhos destacam a presença de uma bebida 

denominada “cauim jurema” ou “jurema”. Seu consumo viria a adquirir uma impressionante 

difusão não apenas entre as populações indígenas aldeadas no período colonial como também 

entre negros, brancos e mestiços ao longo dos séculos seguintes.  

A existência de mitos, ritos e celebrações associadas à jurema está registrada em uma 

ampla documentação histórica e etnográfica, presente em toda a região Nordeste e parte da 

região Norte do país, como se vê no mapa publicado por Palitot e Grünewald (2021, p. 6). Seu 

consumo, associado a diferentes contextos, alcançou uma incrível longevidade, chegando até 

os dias atuais: “A jurema é o centro de uma complexa prática cultural destinada a atar e reatar 

os laços entre tempos e alteridades, propiciando um sentimento de unidade e continuidade, que 

é frequentemente negado” (PALITOT; GRÜNEWALD, 2021, p. 5) 

A Jurema também é reconhecida na atualidade como um dos principais elementos 

presentes em rituais e narrativas indígenas e de outros grupos sociorreligiosos, sobretudo do 

Nordeste brasileiro, integrando um complexo cultural e religioso bastante amplo, o qual está 
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associado às populações indígenas e às religiões de matriz afro-brasileira, tais como a 

Umbanda, o Catimbó e o culto da figura do caboclo no Candomblé baiano (TROMBONI, 1994; 

TROMBONI, 2012). Segundo Barreto (2019), “os estudiosos concordam que a Jurema abrange 

um universo mítico-ritual de origem indígena, frequentemente presenciado na região Nordeste 

do Brasil desde o período colonial”.  

A presença da jurema nesta documentação corrobora processos políticos, culturais e 

identitários de longa duração, pois os ritos de preparação e consumo da bebida, presentes no 

cotidiano dos aldeamentos coloniais, são também constitutivos da luta pela afirmação da 

identidade e em defesa dos direitos indígenas na atualidade. Segundo Grünewald, "Toré e 

jurema são os dois principais ícones da indianidade nordestina. São elementos culturais que, 

embora não exclusivos das sociedades indígenas, codificam a autoctonia dos índios da Região 

Nordeste do Brasil" (GRÜEWALD, 2008, p. 43) 

Os relatos analisados revelam que a catequese empreendida pelos jesuítas havia 

alcançado resultados, no mínimo, duvidosos, o que, por um lado, denota o criticismo presente 

naquele momento contra a Companhia de Jesus, mas também revela o protagonismo indígena, 

traduzido na presença de elementos culturais que desafiavam o ordenamento colonial e 

missionário, a despeito do intenso contato interétnico e da prolongada ação catequética e 

pedagógica inaciana nos aldeamentos (ver também POMPA, 2003). Através da leitura dos 

relatos, buscou-se demonstrar que a vivência religiosa indígena envolvia formas plurais de 

existência, resistência e negociação, como também acomodação e adaptação à realidade 

colonial. 

Por meio dos testemunhos deixados pelos agentes responsáveis pela implantação da 

política reformista e ilustrada na Bahia, no período imediatamente anterior à expulsão dos 

jesuítas, acreditamos ter sido possível evidenciar algumas das principais representações e 

percepções da alteridade indígena presentes naquele contexto, corroborando a percepção de que 

os aldeamentos jesuíticos eram espaços permeados pela criatividade indígena e perpassados por 

diversos elementos que, escapando à vigilância disciplinadora dos missionários, projetaram-se 

para além do reformismo civilizatório da segunda metade do século XVIII. 
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21. 1758. 

RESPOSTA aos quezitos das informações que se dezejaõ conseguir pelo que resp.ta a Villa da 

Nova Soure, que até gora se denominou Aldea da Natuba. Cachoeira, 22 de Abril de 1759. 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ), Documentos Diversos sobre a Bahia, MS 

512(25), doc. 258. 1759. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas 

aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. 

ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes em Portugal: Temas e abordagens. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2003. 

BARRETO, Marcus Vinícius. "Jurema". In: Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia, 2019. Disponível em: 

<http://ea.fflch.usp.br/conceito/jurema>. Acesso em: 12/11/2021. 

CANCELA, Francisco. Bebedeiras, batuques e superstições: práticas espirituais e intercâmbios 

culturais nas vilas de índios de Porto Seguro. Revista Brasileira de História das Religiões, v. 7, 

n. 21, p. 97-113, 2015. 

CANCELA, Francisco. Os índios e a colonização na antiga capitania de Porto Seguro: 

políticas indigenistas e políticas indígenas no tempo do Diretório pombalino. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2018. 

CARVALHO JR., Almir Diniz de. Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia 

colonial. Curitiba: CRV, 2017. 

COUTO, Jorge. As missões americanas na origem da expulsão da Companhia de Jesus de 

Portugal e seus Domínios Ultramarinos. In: BIBLIOTECA Nacional de Portugal. A expulsão 

dos jesuítas dos domínios portugueses: 250º aniversário. Lisboa: BNP, 2009. 

CRUZ, Carlos Henrique. A escola do diabo: indígenas e capuchinhos italianos nos sertões da 

América (1680-1761). Firenze: Firenze University Press, 2019. 

FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina: Política econômica e Monarquia 

ilustrada. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1993. 

FERNANDES, João Azevedo. Selvagens bebedeiras: Álcool, embriaguez e contatos culturais 

no Brasil colonial. Tese (Doutorado em História). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

2004. 

GRUNEWALD, Rodrigo de Azeredo. Toré e jurema: emblemas indígenas no nordeste do 

Brasil. Cienc. Cult., São Paulo, v. 60, n. 4, p. 43-45, Oct.  2008.   Disponível em: 



 

 

138 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0009-

67252008000400018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12/11/2021. 

MARCIS, Teresinha. A integração dos índios como súditos do rei de Portugal: uma análise do 

projeto, dos autores e da implementação na capitania de Ilhéus, 1758-1822. Tese (Doutorado 

em História Social). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013. 

MONTEIRO, John M. Tupis, Tapuias e Historiadores: Estudos de História Indígena e do 

Indigenismo. Tese (Livre Docência). Campinas: UNICAMP, 2001. 

PACHECO DE OLIVEIRA, João. Os indígenas na fundação da colônia: uma abordagem 

crítica. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). O Brasil 

Colonial. Vol. 1: 1443-1580. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 167-228, 2014. 

PALITOT, Estêvão; GRÜNEWALD, Rodrigo de Azeredo. O país da jurema: revisitando as 

fontes históricas a partir do ritual Atikum. Acervo, v. 34, n. 2, p. 1–21, 2021. 

POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. 

Bauru: EDUSC, 2003. 

SALGADO, Graça (org.). Ficais e Meirinhos: A administração no Brasil Colonial. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

SANTOS, Fabricio Lyrio. Da catequese à civilização: colonização e povos indígenas na Bahia. 

Cruz das Almas: Editora da UFRB, 2014. 

SANTOS, Fabricio Lyrio. Te Deum laudamus: A expulsão dos jesuítas da Bahia (1758-1763).  

Salvador: Sagga, 2019. 

TROMBONI, Marco. A Jurema das ramas até o tronco: ensaio sobre algumas categorias de 

classificação religiosa. In: CARVALHO, Carvalho, Maria Rosário de; CARVALHO, Ana 

Magda (org.). Índios e caboclos: a história recontada. Salvador: EDUFBA, p. 95-125, 2012. 

TROMBONI, Marco. O tronco da Jurema. Ritual e etnicidade entre os povos indígenas do 

Nordeste: o caso Kiriri. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Salvador: UFBA, 1994. 

 



 

 

139 

 

 

A IGREJA DE TAFARÉU: PRÁTICAS DE CURA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO DOS CAMPOS - BA (1999 - 2018) 

 

Jociane Gomes dos Santos1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A finalidade desde trabalho é investigar as práticas de cura realizadas por Israel Santos 

Lima, “Tafaréu”, na Capela de Nossa Senhora das Dores, no município de São Gonçalo dos 

Campos, entre os anos de 1999 e 2018. O marco temporal desta pesquisa foi definido através 

do diálogo com a fonte, trilhando o ano de surgimento da Igreja (1999), que coincide com o 

tempo de experiência do oficiante nas artes de cura, até o momento final da pesquisa (2018). 

Assim, uma questão se tornou fundamental para a análise: As curas proclamadas por 

Tafaréu seriam o motivo do “sucesso” da sua igreja? Então, surgiram outros questionamentos: 

Qual a razão da permanência de um número expressivo de pessoas buscando cura na Capela de 

Nossa Senhora das Dores, em um momento em que há uma diversidade de oferta através de 

vários outros meios? Existem outras razões para a Igreja de Tafaréu aglutinar tantas pessoas?  

O campo religioso brasileiro vem, ao longo dos anos, sofrendo mudanças significativas, 

na tentativa de suprir às necessidades dos novos sujeitos da nossa sociedade. Esta pesquisa 

justifica-se por trazer um olhar e resultados novos para o fenômeno das práticas de cura 

religiosa, vivido em outros espaços e épocas no Brasil, contribuindo também para a produção 

historiográfica sobre o tema, dando ênfase no trato com sujeitos históricos das classes 

populares, que durante um longo período estiveram esquecidos das pesquisas históricas na 

academia. Dessa forma, sendo a religião parte integrante da cultura, incluímos este estudo nos 

meandros da história social da cultura. Segundo Denilson dos Santos, 

[...] Historiadores da história social nos indicam elementos imprescindíveis para se 

entender a história das práticas culturais, das vivências e experiências das camadas 

não hegemônicas que ainda permanecem, se não ocultas, encobertas por evidências 

ainda não exploradas. (SANTOS, 2005, p. 29)  

 

 
1 Graduado em História pela Universidade Federal do Recôncavo. Contato: jacy.dj@hotmail.com. Trabalho 

apresentado no Simpósio Temático 7: Expansão portuguesa no período moderno: religiosidades, conflitos e 

interações sociais, coordenado por Tânia Maria Pinto de Santana, Márcia Gabriela de Aguiar Barreto e Emily de 

Jesus Machado. 

mailto:jacy.dj@hotmail.com
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Na dissertação de mestrado Práticas Mágicas e Cura Popular na Bahia (1890-1940), 

Jaqueline de Andrade Pereira, ao estudar as práticas de cura popular no período, pretende 

mostrar diversos elementos da cultura e sociedade da época. “Assim, política, cultura e 

religiosidade, economia e sociedade se imbricam e se interrelacionam e dão um sentido às 

conjunturas e às histórias de vida das pessoas” (PEREIRA, 1998, p. 8). Para tanto, utiliza como 

fontes jornais, teses de medicina e processos-crime, no intuito de compreender o discurso 

negativo e a perseguição aos agentes de cura não científicas. 

Outro estudo sobre o tema trata-se da dissertação de mestrado Nas Encruzilhadas da 

Cura: Crenças, saberes e diferentes práticas curativas. Santo Antônio de Jesus – Recôncavo 

Sul – Bahia (1940-1980) de Denilson Lessa dos Santos; em seu texto, o autor estuda os 

diferentes aspectos sobre diversas práticas de cura realizadas na região de Santo Antônio de 

Jesus. Além de jornais, códigos, leis e documentos do poder público, faz uso da metodologia 

da história oral para analisar valores e costumes da vida dos curandeiros e de seus antepassados 

que estão presentes no período estudado (SANTOS, 2005). 

Conferimos importância fundamental para esta pesquisa, o trabalho de Wilma Santos de 

Santana Souza, intitulado “Práticas de Cura e o Culto ao anjo São Gabriel no Município de 

Dom Macedo Costa – BA (1967 – 2010)”. As principais fontes utilizadas por Souza são as 

orais; através dos depoimentos, estuda as práticas de cura realizadas pelo Senhor Martins Góis 

da Silva, na comunidade de Riachão dos Milagres, em Dom Macedo Costa-BA (SOUZA, 

2011).  

Um dos pontos levantados pela autora em sua dissertação de mestrado foram os motivos 

que levaram à redução da procura pelas práticas de cura realizadas através do senhor Martinho, 

(observada desde a primeira década do ano 2000) que a despeito de algumas pequenas 

modificações nos últimos anos, pratica um catolicismo popular, fortemente inspirado no Antigo 

Testamento; entre as várias questões evidenciadas, algumas foram cruciais para pensarmos nas 

mudanças na religiosidade contemporânea, que diversifica a oferta dos bens de salvação, 

indicando novas opções para as pessoas viverem suas crenças e outras alternativas de práticas 

de cura religiosa. Assim, a redução de pessoas buscando as curas no espaço sagrado estudado 

por Souza, não se faz como um todo, ou seja, pode não ser verificada em outros espaços, como 

ela própria evidencia.  

O que nos chama a atenção é que mesmo com avanços nos serviços médicos-

hospitalares, com maior acessibilidade e veiculação de informações nesse sentido, a 

busca por práticas mágico-curativas não entrou em declínio, ao contrário houve um 

aumento de opções para os populares que recorrem a essa alternativa. Os cultos 

neopentecostais, a renovação carismática católica, seja no próprio espaço religioso, 
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pelo rádio, televisão ou internet ampliaram as possibilidades de curas dos populares... 

(SOUZA, 2011, p.130) 

 

Enquanto na comunidade de Riachão dos Milagres, estudada por Souza, foi evidenciada 

uma redução da procura pelas práticas de cura, nos primeiros anos do novo milênio, tendo como 

uma das causas a talvez não adequação do seu oficiante a essa nova forma de viver a religião 

na modernidade ou pós-modernidade, entendemos que está, em parte, inserido neste processo 

em curso, foi possivelmente um dos motivos que, associado às curas, fizeram o “sucesso” da 

“Igreja de Tafaréu”, verificado através das visitas feitas à capela e no diálogo com as fontes. 

Para a viabilização da pesquisa foi de suma importância a metodologia da história oral. 

Essa pesquisa analisa as práticas de cura na perspectiva do seu oficiante, o senhor Tafaréu; 

assim, para atender os objetivos do trabalho foi necessário uso da entrevista. Antes da entrevista 

gravada, foram estabelecidos alguns contatos iniciais com o depoente, no intuito de solicitar a 

realização da mesma, estabelecer uma relação amistosa entre a entrevistadora e o entrevistado 

e também auxiliar na elaboração do roteiro de perguntas; sendo igualmente importante elaborar 

questões que atendessem aos problemas da pesquisa e que estabelecessem um diálogo com a 

bibliografia sobre o tema. Optamos pela entrevista semiestruturada, que possibilitou a inclusão 

de perguntas adicionais quando necessárias, adaptando-se também ao depoente em questão, 

deixando-o à vontade para relatar suas experiências porque, 

Entrevistas rigidamente estruturadas podem excluir elementos cuja existência ou 

relevância fossem desconhecidas previamente para o entrevistador e não 

contempladas nas questões inventariadas. Tais entrevistas tendem a confirmar a 

moldura de referência prévia do historiador. (PORTTELLI, 1997, p. 35) 

 

O trabalho com a história oral é bastante complexo, o trato com as fontes nos conduz ao 

desafio da produção do documento que será utilizado e o de estar em contato direto com os 

sujeitos históricos. Além disso, nos depoimentos orais, história e memória se relacionam, mas 

“diferente do tempo da história (passado), o tempo da memória é múltiplo. Passado e presente 

estão lado a lado, tecendo inúmeras dimensões de uma experiência vivida”. (SANTOS, 2005, 

p.27) 

 
A HISTÓRIA DE ISRAEL E A CONSTRUÇÃO DA IGREJA 

 

Israel nasceu na cidade de Salvador - BA, no ano de 1970; no ano de 1991, foi morar na 

ilha de Itaparica e lá recebeu o apelido de Tafaréu, porque também era goleiro e seus 

companheiros de time achavam que ele parecia com o goleiro da seleção brasileira na época. 

Ele nos narra que se converteu ao protestantismo através do convite de um primo, que hoje é 
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pastor; ficou dez anos nessa religião, passando por várias igrejas evangélicas, entre elas, Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), Assembleia de Deus e Igreja Batista. Ainda como 

evangélico, mudou-se para a cidade de São Gonçalo dos Campos e através de uma intensa 

leitura da Bíblia, passou a ter algumas inquietações sobre a sua religião: 

...uma que as pessoas falava muito de Nossa Senhora, que ela não era nada... Muita 

mágoa de Nossa Senhora, muito ódio... Se eu tenho que amar até meus inimigos, 

imagine a mãe de Jesus Cristo, homem encarnado, né? ... E eu também, uma coisa que 

me incomodava muito, quando eu fui do sistema protestante, é... O julgamento 

precoce, porque eu ficava vendo um bocado de versículo... Lucas 6,37 “Não julgueis 

para que não seja julgado”... E foi vários versículo, que Deus não gostava de 

julgamento.2 

 

Tafaréu começa a sofrer alguns problemas familiares (não relata quais); conta que foram 

nove anos de perseguição, que o levaram a querer se suicidar; nesta época, ele frequentava a 

Igreja Universal3. Sem conseguir solução para os seus conflitos familiares e questionando 

também as práticas dos pastores da IURD, Tafaréu resolve sair da Igreja, decidido a não 

frequentar mais nenhuma denominação evangélica. 

Conforme Tafaréu, em um dia de domingo, com um firme propósito de tirar a própria 

vida, ficou sabendo que estava acontecendo um louvor no colégio Polivalente de São Gonçalo 

dos Campos e pensou “eu vou, deve ser igreja evangélica, eu vou dar uma olhadinha, eu gosto 

muito de louvor, eu vou dar uma olhadinha”, porém observou logo na entrada que se tratava de 

um evento da Igreja Católica, mesmo assim, resolveu entrar. O padre que estava fazendo a 

oração tinha a imagem de Nossa Senhora nas mãos e o que ele falava condizia com as ideais de 

Tafaréu sobre Maria, mãe de Jesus: 

... Que ela não era deusa, que não salva, mas é a mãe de Jesus Cristo, ela 

intercede...tudo que ele dizia, testificava em mim... Porque ele fala tudo em cima da 

Bíblia, que ela não era para ser adorada... E eu fui entrando, e de repentemente, quando 

eu dei por si, eu tava rezando a Ave-maria...4 

 

Naquele evento, realizado pela comunidade Canção Nova, pertencente à Renovação 

Carismática Católica (RCC), Tafaréu encontrou consonâncias com suas opiniões em relação à 

Maria; relata que a vontade de se suicidar foi embora e resolveu converter-se à fé católica; assim 

 
2 Depoimento do senhor Israel Santos Lima, 49 anos, socorrista. Entrevista realizada no município de São Gonçalo 

dos Campos, em 16/03/2016. 
3 MONTES (2012, p.28; 35) explica que a Igreja Universal do Reino de Deus é um tipo de igreja evangélica 

representante do neopentecostalismo, surgiu no Brasil na década de 70 e tem como principais características um 

crescimento vertiginoso, diferenciada forma de atuação e o uso intenso dos meios de comunicação como forma de 

proselitismo. 
4 Entrevista com o senhor Israel Santos Lima. Depoimento citado. 
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ele afirmou: “comecei andar com a Canção Nova, onde Tião (membro da comunidade Canção 

Nova) ia, eu ia, fui tirando a ideia de suicídio e Deus foi mostrando sentido em minha vida...”5 

Segundo Brenda Dávila (1998), o movimento da RCC surge na Igreja Católica após o 

Concílio Vaticano II (1962-1965), que tinha como objetivo principal buscar soluções para a 

crise que vinha sofrendo o catolicismo romanizado e implementar uma reforma na igreja. A 

origem do movimento carismático acontece nos Estados Unidos, na década de 60 e no ano de 

1969 chega ao Brasil. Pelas suas características – ênfase na experiência espiritual subjetiva, 

exaltação da fé, emotividade, busca por milagres – o movimento é bastante associado ao 

pentecostalismo protestante, porém a “insistência sobre a necessidade de renovar a devoção 

mariana, frequentar os sacramentos e acolher incondicionalmente as normas da Igreja” 

(DÁVILA, 1998, p.114) são os elementos pelos quais os carismáticos reforçam a sua identidade 

católica.  

A “Igreja de Tafaréu”, nasce a partir de uma visão dele, que aconteceu um tempo depois 

da sua conversão, no ano de 1999. Dessa forma, ele narra: 

Em um dia, eu tava no meu quarto, dia de sábado de tarde, três horas, e apareceu em 

meu quarto uma imagem de uma mulher, assim, com a roupa branca e com um manto 

azul, antes de começar isto tudo, com um terço na mão apontando assim ó [fez o gesto 

com a mão], mais uma voz assim: “eu quero que você reze o terço todos os dias aqui, 

procure um homem chamado Pedro”6 

 

Pode-se inferir, pelas roupas, que a mulher da visão de Tafaréu seja Nossa Senhora, isso 

nos leva a pensar no sentido sagrado que ela possui para o depoente. O homem, cujo nome era 

Pedro, era o proprietário do imóvel, uma pequena garagem, que foi alugada pelo depoente, onde 

a igreja começou. Segundo o entrevistado, um ano depois, em 2000, ele sentiu a necessidade 

de um espaço maior, porque devido aos casos de cura que aconteciam naquele local, uma 

multidão passa a frequentar a capela. Assim, procurou o prefeito da época, Dr. Clóvis Borja, 

que autorizou e ajudou na construção. 

O nome, capela Nossa Senhora das Dores, foi escolhido por um senhor católico, muito 

conhecido na cidade de São Gonçalo dos Campos, professor Antônio de Abécio; no entanto, a 

maioria das pessoas da comunidade a conhecem como “A Igreja de Tafaréu”, apesar dos 

esforços do depoente em tirar essa representação, devido ao fato de ter havido muitos problemas 

com os fiéis da Igreja Matriz e o padre Hermenegildo de Castorano, pároco da cidade na época.  

Os casos de cura proclamados naquele espaço sagrado começaram a atrair as pessoas da 

comunidade; algumas deixaram de frequentar a Igreja Matriz, outras que não tinham o costume 

 
5 Idem 
6 Entrevista com o senhor Israel Santos Lima. Depoimento citado. 
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de ir à igreja, passaram a visitar a capela e isso causou o descontentamento dos fiéis católicos 

da Matriz: “não vai pra Tafaréu não, lá é igreja de crente.” 7  

 

AS CURAS PARA AS VARIADAS DOENÇAS 

 

O processo de secularização acabou produzindo uma diversificação da oferta de bens de 

salvação, “apresentando diversas alternativas de práticas religiosas curativas para os populares, 

que além de oferecer curas para as doenças, auxiliaria com promessas de resolução dos 

problemas socioeconômicos...” (SOUZA, 2011, p. 128-129) Dentre essas ofertas, destacam-se 

os cultos neopentecostais e a renovação carismática católica, que oferecem as curas, tanto em 

suas igrejas, como também pelo rádio, televisão, internet, enfim, pela mídia em geral. 

No período colonial, essas práticas estavam inseridas no contexto do catolicismo 

popular, formado por uma imbricação de elementos religiosos dos cultos indígenas, das 

religiões de matriz africana e dos europeus. Assim “africanos, índios e mestiços foram os 

grandes curandeiros do Brasil colonial. O conhecimento que tinham das ervas e de 

procedimentos rituais específicos a seu universo cultural atrelou-se ao acervo europeu da 

medicina popular” (SOUZA, 2009, p. 222). Desta forma, estudar as práticas de cura religiosas, 

significa também nos reportar a outros tempos e espaços, compostos das mais variadas 

vivências e segundo Denilson Lessa (2005), seus oficiantes são conhecidos como curandeiro, 

benzedeira, rezadeira, vidente, médium, candomblezeiro, feiticeiro, entre outros termos.  

A autora Jaqueline Pereira (1998), analisa a procura pelas práticas de cura religiosas nos 

primeiros cinquenta anos do período republicano e coloca os problemas de acesso à medicina 

especializada, na época, como um dos motivos para as pessoas recorrerem a essas práticas, que 

persistem 

Até os dias atuais e vem se renovando com a cada vez mais respeitada ascendência da 

homeopatia, das curas espirituais,[grifo nosso] da abertura dos terreiros pela real 

liberdade de culto, pela busca de alternativas menos drásticas para a cura das doenças 

da modernidade, como o stress e o câncer. (PEREIRA, 1998, p.40) 

 

Dentro dessa perspectiva de curas espirituais, analisamos as oficializadas por Tafaréu. 

Pelo contato com as fontes, as visitas feitas à capela e a análise da bibliografia, percebemos que 

os casos de cura proclamados na Igreja de Tafaréu, estão bem próximos das vivências religiosas 

dos pentecostais (evangélicas e católicas), principalmente da RCC:  

 
7 Entrevista ao senhor Israel Santos Lima. Depoimento citado. 
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Com a promessa de curar todo tipo de doenças, sem dispensar a procura da medicina 

“científica” (médicos), a RCC oferece a cura física (ora como alternativa, caso a 

pessoa esteja clinicamente desenganada, ora como complemento ao tratamento 

médico) e a cura interior. Esses dois tipos de cura obedecem a concepção de que a 

pessoa humana é composta por três dimensões: corpo, alma e espírito. (DÁVILA, 

1998, p.86) 

 

Segundo Tafaréu, as curas são de origem física, psicológica e espiritual. Afirma que 

muitas pessoas foram curadas de síndrome do pânico e depressão. Trilhando a sua memória, o 

depoente nos narra o primeiro caso de cura acontecido na igreja; destacamos que é uma cura de 

origem biológica e a ênfase dada pelo oficiante na necessidade do exame médico para a sua 

comprovação: 

...cheguei na igreja, na igrejinha, aí falei: ‘oi gente, tem uma mulher aqui que você foi 

curada de mioma’ ... Você vai fazer a ultrassom, você vai ver; ela tava com a operação 

marcada pro dia quatro de dezembro, eu nunca esqueço isso, ... E não precisou fazer; 

eu to lá em casa um dia chega um recado de [diz o nome da pessoa], o mioma tinha 

desaparecido, que fez um exame particular e disse que a cirurgia foi suspensa... Foi 

assim que começou tudo, né.8 

 

Analisando o caso da cura descrito acima, percebemos que a pessoa havia procurado o 

médico, já que estava com operação marcada. Conforme Wilma Souza (2010), muitas pessoas 

vão em busca da medicina oficial e das práticas mágicos- religiosas, ao mesmo tempo, para as 

curas de suas das doenças, isso porque as “práticas curativas alternativas e oficiais não ocupam 

polos opostos para as pessoas que as utilizam, se misturando e complementando-se”. (SOUZA, 

2010, p.42) 

Sobre as curas que acontecem, mesmo quando as pessoas estão desenganadas pela 

medicina acadêmica, o depoente nos faz um relato importante de um menino, que morava na 

cidade de São Gonçalo dos Campos, estava com um câncer no estômago e ficou curado, após 

uma revelação feita por ele, seguida de uma oração realizada na capela, dias depois: 

... Eu fui na rádio fazer uma reportagem, encontrei a mãe dele chorando lá, ele tinha 

três meses de vida; eu olhei para a criança, no ar, nunca esqueço isso, ‘essa criança 

não vai morrer’, todo mundo parou no estúdio... Terça-feira me leve essa criança na 

igreja... Aí ele foi, Deus me deu discernimento, criança Deus ouve, peguei as 

criancinhas, coloquei óleo na mão de todo mundo, fiz uma oração e mandei passar a 

mão na barriga dele... Quando é um dia, tô na igreja, passou três meses, quando eu to 

pregando... Aí a mãe dele subiu com todos os exames... O tumor desapareceu, curado, 

ta vivo até hoje...9 

 

Apesar de afirmar que a cura acontece principalmente na capela, Tafaréu admite que ela 

possa acontecer em outros espaços; no caso descrito acima, ela começa em um ambiente 

 
8 Entrevista com Israel Santos Lima. Depoimento citado. 
9 Entrevista com Israel Santos Lima. Depoimento citado 
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exterior e se concretiza dentro do espaço sagrado. Assim como os carismáticos, o oficiante 

acredita que curar é um dom dado por Deus, sendo que “a crença no poder divino é a condição 

indispensável para a eficácia terapêutica do dom.” (DÁVILA, 1998, p.88). A cura acontece por 

meio da oração de forma, segundo ele, inexplicável e depende da vontade de Deus, como narra 

nesta história: 

Tem uma mulher do Rio Preto [bairro periférico de São Gonçalo dos Campos], que 

eu falei assim, ‘passe a mão na sua enfermidade’, ela botou a mão, ela tinha um caroço 

na coluna, o médico não ia operar, porque... Coluna é muito complicado, o médico 

suspendeu a cirurgia dela... Eu falei, bote a mão agora e fiz uma oração, ela disse que 

as costas dela queimava, quando ela chegou em casa, que ela tirou o sutiã... O caroço, 

essa senhora me deu esse caroço... Botei em um frasco de perfume, só que eu mudei 

de casa e perdi... As costas tinha um buraco certinho, ele saiu, eu só acreditei porque 

vi...10 

 

Elda Oliveira (1985), explica que a resistência da medicina popular, em suas diversas 

formas, acontece porque ela corresponde de forma real aos interesses das pessoas, tem eficácia, 

tanto que não foi sufocada pela medicina acadêmica. No trato com as fontes, podemos perceber 

que as práticas de cura realizadas na “Igreja de Tafaréu”, possuem eficácia garantida por parte 

do seu oficiante e apesar de não entrevistarmos as pessoas que receberam essas curas, talvez 

possamos afirmar que elas também conferem eficácia às curas; sendo assim, a crença no dom 

de Tafaréu, apoia-se no fato de que, os casos de cura fazem aumentar o número de fiéis que 

frequentam a capela; para o depoente este é o principal motivo das pessoas irem lá: “Oh, por 

que as pessoas iam atrás de Jesus? Por causa disso, a verdade é essa por causa da cura, só 

palavras bonitas, legais, ninguém ia atrás, eu creio, eu acredito, se você não vê sinais, você não 

crê...”11 

Possivelmente as curas proclamadas na “Igreja de Tafaréu” seja o principal motivo para 

as pessoas frequentarem a capela; mas as visitas feitas àquele espaço e as fontes, nos levam a 

acreditar que existem outros motivos para as pessoas continuarem fiéis. Tafaréu se mostra uma 

pessoa acolhedora, sendo “portador de um carisma puramente especial, o qual em virtude de 

sua missão anuncia uma doutrina religiosa...” (Weber, 2000, p.303), com a capacidade de atrair 

as pessoas; não impõe regras, nem normas para que as pessoas participem do culto, com um 

tipo de pregação bastante otimista e com promessa de sucesso nos diversos aspectos da vida, 

nos moldes neopentecostais: 

Então eu creio que seja a palavra, assim, é a mesma palavra, mas a forma que você 

prega, ‘Deus está com você’, ‘Deus vai lhe ajudar’, as pessoas precisam de uma 

esperança, que o mundo tá difícil de viver, então as pessoas precisam ter uma palavra 

 
10 Idem. 
11 Entrevista com o senhor Israel Santos Lima. Depoimento citado. 
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de reânimo, como diz o apóstolo Paulo: ‘A nossa pregação não consiste somente em 

palavra, mas no poder do Espírito Santo’12 

 

Apesar de afirmar anteriormente que as pessoas não querem apenas palavras bonitas, 

Tafaréu considera importante a forma de pregação e enfatiza a figura do Espírito Santo13, 

características presente na RCC. Os fiéis que vão à “Igreja de Tafaréu” encontram um culto 

bastante peculiar; em suas práticas religiosas, ele mescla um pouco do catolicismo popular, 

principalmente no que diz respeito ao uso do azeite, sal..., com elementos das práticas 

neopentencostais e as da renovação carismática católica; além dos seus próprios símbolos, 

baseados na interpretação que faz da bíblia, possivelmente ancorados na sua própria experiência 

religiosa. Parece que existe na “Igreja de Tafaréu” uma espécie de “trânsito religioso de ideias”. 

Paula Montero e Ronaldo Almeida (2000) consideram dois tipos de trânsito religioso: 

(...) Aponta, pelo menos, para um duplo movimento: em primeiro lugar, para a 

circulação de pessoas pelas diversas instituições religiosas, descritas pelas análises 

sociológicas e demográficas; em segundo lugar, para a metamorfose das práticas e 

crenças reelaboradas nesse processo de justaposições, no tempo e no espaço, de 

diversas pertenças religiosas. 

 

Percebemos na “Igreja de Tafaréu” uma ressignificação do catolicismo, resultando em 

um culto próprio, formado por elementos singulares que, aliado ao seu carisma pessoal e às 

práticas de curas ali proclamadas, sobrevive por duas décadas e atrai muitos fiéis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática e a procura por curas mágico-religiosas resistem e se reinventam ao longo dos 

séculos, em decorrência das transformações que acontecem na nossa sociedade, pois 

entendemos a religião ancorada aos aspectos sociais e políticos. Com a ampliação do mercado 

de bens religiosos, surgem novas ofertas de cura para atender às necessidades dos novos sujeitos 

da sociedade contemporânea. Desta forma, investigamos as curas proclamadas por Tafaréu, 

procurando compreender os motivos que levam ao “sucesso” da sua igreja. 

Para tanto, buscamos analisar o processo que culminou na construção da “Igreja de 

Tafaréu”, onde as curas são realizadas, pois, observamos pelas fontes, que elementos presentes 

neste processo e também nas suas experiências religiosas anteriores, seriam importantes para 

entendermos a permanência de tantos fiéis na igreja. Assim, a metodologia da História Oral foi 

 
12 Idem. 
13 Sobre o Espírito Santo na RCC ver DÁVILA, Brenda Maribel Carranza. Op. Cit., p.50-68.  
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fundamental, mas também desafiadora; pois evidencia a memória, que é seletiva, não segue 

uma cronologia linear, tem lapsos e tem também uma função afetiva que pode fazer o depoente 

reviver momentos difíceis. 

Verificamos que as práticas de curas realizadas por Tafaréu são bem próximas as dos 

pentecostais (evangélicos e católicos), principalmente as da renovação carismática católica, o 

que talvez tenha uma ligação com o seu processo de conversão para o catolicismo, que se 

efetivou através da RCC. Ele atribui as curas ao dom dado por Deus, que é na verdade o 

responsável por elas. Estas solucionam problemas físicos, mentais e espirituais, como também 

problemas socioeconômicos. Percebemos que as curas possuem eficácia para o seu oficiante, 

como também para os fiéis, dado o número de pessoas que demandam por elas. 

Consideramos que as curas são o principal motivo do “sucesso” da “Igreja de Tafaréu”, 

mas não o único. Contribuem também para isso, o carisma do oficiante e sua capacidade de 

atrair as pessoas, bem como a forma como o catolicismo é ressignificado na capela. 

Acreditamos que as experiências religiosas anteriores de Tafaréu contribuíram para um culto 

cheio de especificidades, com elementos do catolicismo popular, do neopentecostalismo e da 

renovação carismática católica e que talvez por isso ele não seja bem compreendido pelos fiéis 

da Igreja Matriz. 

Entendemos que o trabalho contribui para as produções historiográficas sobre religião, 

com ênfase nos aspectos sociais. E acreditamos também que essa pesquisa pode ser ampliada 

através de outras fontes, inclusive orais, da perspectiva dos sujeitos que receberam as curas, o 

que poderá mostrar outros elementos para a compreensão da busca de cura na “Igreja de 

Tafaréu”. 

 

FONTE ORAL 

 

Senhor Israel Santos Lima, 49 anos, socorrista, residente em São Gonçalo dos Campos – BA. 

Entrevista realizada em 16/03/2016. Duração: 2h13min. 
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REZADEIRAS, RELIGIOSIDADE POPULAR E PRÁTICAS DE CURA EM MUNIZ 

FERREIRA-BA 

 
Roberta Cristina Santos Leite Rocha1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As rezadeiras ou benzedeiras são mulheres detentoras de um saber popular que realizam 

práticas curativas nos indivíduos que estejam doentes de alguma enfermidade física ou 

espiritual e, para executar esta prática, acionam conhecimentos do catolicismo popular, 

utilizando “súplicas” e “rezas”, que tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio material ou físico 

e espiritual das pessoas que buscam a sua ajuda. Adotamos neste estudo os termos como 

rezadeira ou benzedeira, para denominar as mulheres que, dotadas de um dom ou destino, 

exercem práticas religiosas sobre doentes, necessitados ou requerentes diversos, utilizando para 

tal o uso a benzeção com plantas, chás, garrafadas e massagens, não vendo no contexto da 

realidade pesquisada contradição ou equívoco algum com a utilização dessas expressões. A 

prática do benzimento é entendida como algo que pode trazer a cura desde que haja uma 

predisposição à fé, tanto por parte das rezadeiras como da parte do cliente que procura por estes 

serviços. De modo que, “se a pessoa que vai se curar não tiver fé nas rezas, não vai se curar”.2 

Sendo as práticas de reza pertencentes à tradição oral3, o caminho de aprendizado das 

rezadeiras não poderia ser outro se não o da oralidade. Nessa perspectiva utilizamos como 

aporte metodológico as contribuições da História Oral.4 O aspecto da oralidade e da memória é 

importante, no que tange às práticas de reza, pois é um ofício que transmitido de geração em 

geração. 

 
1 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação de História Regional e Local (PPGHIS) da Universidade 

do Estado da Bahia – UNEB.  Contato: robertarocha2@hotmail.com. O artigo é parte integrante do estudo que a 

autora vem desenvolvendo no referido programa. Trabalho apresentado no Simpósio Temático 7: Expansão 

portuguesa no período moderno: religiosidades, conflitos e interações sociais, coordenado por Tânia Maria 

Pinto de Santana, Márcia Gabriela de Aguiar Barreto e Emily de Jesus Machado. 
2 SANTOS, Francimário Vitor dos. O ofício das rezadeiras como patrimônio cultural: religiosidade e saberes de 

cura em Cruzeta, na região do Seridó Potiguar. Revista CPC, São Paulo, n. 8, p. 6- 35, 2009, p. 12-13. 
3 NASCIMENTO, Danielle Gomes do; AYALA, Danielle Gomes do. As práticas orais das rezadeiras: um 

patrimônio imaterial presente na vida dos itabaianenses. Revista Nau Literária, vol. 09, nº. 02 Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2013, p. 1-16. 
4 AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos & abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2006. 
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O conceito central para construção dessa pesquisa são as memórias que, buscamos por 

meio dos depoimentos que é entendido aqui como “memória histórica, entendemos a sequência 

de eventos cuja lembrança a história conserva, não será ela, não serão seus contextos que 

representam o essencial disso que chamamos de memória coletiva”5, é por meio dessa memória 

tanto herdada, como passada a diante, que elas moldaram a comunidade por meio de sua 

influência tanto social como religiosa. Para Maurice Halbwachs o indivíduo que lembra é 

sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência; a memória é sempre 

construída em grupo, mas é também, sempre, um trabalho do sujeito.6 

Segundo a definição dada pelo historiador e folclorista Luís da Câmara Cascudo em sua 

obra o Dicionário do Folclore Brasileiro, a rezadeira é: 

Mulher, geralmente, idosa que tem poderes de cura por meio do benzimento. A 

rezadeira, especialista em quebranto, mau olhado, vento caído, enquanto reza em 

cruzes sobre a cabeça do doente com pequenos ramos verdes, que vão murchando por 

adquirir o “espírito” da doença que fazia mal.7 

 

Segundo Fracimário Vitor dos Santos dentre as doenças mais corriqueiras que são 

tratadas pelas rezadeiras estão: olhado; quebranto; vento caído, ou vento virado; espinhela 

caída; carne triada; isipa; fogo selvagem e mal-do-monte; cobreiro; ferida de boca, engasgo 

entre outros.8 Importante salientar que o mau-olhado ou quebranto, segundo os relatos de nossas 

interlocutoras, seria o mau-olhado lançado às pessoas causando indisposição; ou algo que a 

pessoa possua, fazendo com que perca o objeto ou animal em que o olhado fora depositado. 

Segundo Cascudo, essa doença de olhado consiste na “alteração da saúde, causada por 

influência de olhos maus. Quebranto. Feitiço. Olho. Mau-olho. O mau-olhado em todo Brasil 

Central possui ainda todo o seu misterioso poderio (...) E a benzedura impera como soberana 

terapia”9 Cascudo ainda descreve ainda esses males (mau olhado e quebranto), o que nos 

possibilita perceber suas semelhanças: 

Quebranto: os velhos dicionários portugueses registraram como desfalecimento, 

prostração, quebramento de corpo, mas no Brasil implica sempre a influência exterior 

maléfica do feitiço, do mau-olhado. É o feitiço por fascinação, à distância, sem coisa-

feita, o ebó intermediário, a muamba ou a mandinga. [...] 

 

Mau-olhado: (...) Os olhos exercem essa fascinação, registrada nos livros clássicos, 

de tal modo que as pessoas da Ilíria, podiam matar, estando irritadas, olhando 

 
5 HALBWACHS, Maurice, A Memória Coletiva. Trad. Beatriz Sidou; São Paulo: Centauro, 2003, p. 99. 
6 HALBWACHS, Maurice, op. cit. 
7 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 8 ed. São Paulo: Global, 2000, p. 587. 
8 SANTOS, Francimário Vito dos. O Ofício das Rezadeiras: um estudo antropológico sobre as práticas terapêuticas 

e a comunhão de crenças em Cruzeta. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2007, p. 77. 
9 CASCUDO, Luís da Câmara, op. cit., 540. 
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fixamente. É o mau-olhado, o olho de seca- pimenteira. A crença é universal e 

milenar.10  

 

Tanto o mau-olhado como o quebranto é lançado pelos olhos de terceiros e os malefícios 

dessas mazelas trazem muitos prejuízos aos afetados, sendo a benzeção o único meio de cessar 

esse mal. A utilização de plantas medicinais nos rituais das rezadeiras vem como complemento 

importante nos vários tipos de rezas que tem o intuito específico de curar o mal. Cabe salientar 

que desde os primeiros tempos da colonização, a valorização da natureza brasílica esteve 

atrelada aos usos medicinais das ervas conhecidas pelos povos indígenas e africanos, das quais 

se valeram os jesuítas, os colonos e os cirurgiões.11 Assim, eram feitas as práticas de benzeção, 

rituais nos quais se combinaram conhecimentos sobre os aspectos da natureza aos 

conhecimentos empíricos de mulheres de diferentes culturas (indígena, africana e portuguesa) 

e às diferentes concepções religiosas, como pontua a historiadora Mary Del Priore:  

A concepção da doença como fruto de uma ação sobrenatural e a visão mágica do 

corpo as introduzia numa imensa constelação de saberes sobre a utilização de plantas, 

minerais e animais, com os quais fabricavam remédios que serviam aos cuidados 

terapêuticos que administrava. Além desses conhecimentos, havia os saberes vindos 

da África, baseados no emprego de talismãs, amuletos e fetiches, a as cerimônias de 

cura indígenas, apoiadas na intimidade com a flora medicinal brasileira.12 

 

O historiador Carlos Alberto Mirando ao fazer um histórico da arte de curar no Brasil 

afirma que:  

No Brasil colonial, os elementos oriundos da fauna e da flora, que já eram utilizados 

pelas populações indígenas em suas práticas de cura, passaram a ser incorporados, 

primeiramente, pelos Jesuítas e, posteriormente, pelos agentes da medicina oficial. A 

partir da chegada dos africanos com suas artes curativas, o receituário da Colônia se 

tornou ainda mais complexo e híbrido passando a ser empregado pelos médicos, 

cirurgiões, barbeiros, curandeiros e benzedores. A intensificação do processo de 

ocupação da Colônia, em meados dos séculos XVII e XVIII, favoreceu ainda mais a 

junção desses conhecimentos.13 

 

 Foi durante o período colonial que se registra o possível surgimento das práticas de 

benzeções no Brasil, período no qual se encontravam influências da cultura africana (advindas 

dos africanos que foram escravizados), dos saberes empíricos dos aborígenes quanto à flora 

 
10 Ibidem., p. 568-747. 
11 ABREU, Jean Luiz Neves. O corpo, a saúde e a doença: o saber médico luso-brasileiro no século XVIII. Tese 

(doutorado) Universidade Federal de Minas Gerais. 2006. p. 166-167; Ver também: MIRANDA, Carlos Alberto 

Cunha. A arte de curar nos tempos da colônia: limites e espaços da cura. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2017. 
12 DEL PRIORE, Mary, op. cit., 89. 
13 MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. A arte de curar nos tempos da colônia: limites e espaços da cura. Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 2017, p. 288. 
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brasileira e seus rituais de cura. Desta forma, no Brasil, as práticas de cura acabaram se 

construindo,  

Em meio a um complexo processo que tem lugar a partir de uma mistura de saberes e 

práticas, indígenas, africanas, europeias, além do recurso a ervas, benzedeiras, 

invocações. Com eles procura-se responder não somente aos pequenos, mas também 

aos graves problemas que afetam a saúde da população.14 

 

Ao longo dos anos, as mulheres ganharam um papel primordial nesta prática ao dominar 

o conhecimento sobre as rezas, os rituais e as ervas. Mesclando preceitos religiosos, saberes 

populares, conhecimentos empíricos das ervas medicinais e performance corporal, a benzeção 

tem a oralidade como seu alicerce e busca se fundamentar no poder dos enunciados produzidos 

no ato da benzeção.15  Quanto aos objetos utilizados no ato da reza acessórios, Santos expõe 

que: 

Para compor este ritual de cura, as rezadeiras podem utilizar vários elementos 

acessórios, dentre eles: ramos verdes, gestos em cruz feitos com a mão direita, agulha, 

linha e pano, além do conjunto de rezas. Estas podem ser executadas na presença do 

cliente, ou à distância. Em seu ofício, de amplo reconhecimento, essas mulheres 

“rezam” os males de pessoas, animais ou objetos, bastando apenas que alguém diga 

os seus nomes e onde moram.16 

 

Alberto Quintana nos apresenta três fases fundamentais que compõem o processo 

ritualístico da benzeção: o diálogo, a benção e por fim as prescrições.17 O diálogo é o primeiro 

contato entre o benzedor e o benzido, neste momento o cliente fala de sua vida, seus problemas, 

angústias e aflições. Não é somente a característica somática que envolve esse momento, ela é 

por sua vez uma atenção secundária, pois o aspecto mais conciso do diálogo é a intenção e o 

vínculo fraterno estabelecido entre o sujeito e o objeto da benção.  

Estabelecido o primeiro vínculo, a benzedeira inicia o ritual da benção, que pode ser de 

inúmeras maneiras: imposição das mãos, recitação de jaculatórias e orações, gestos em forma 

de cruz sobre o benzido, etc. Fazem uso também de ramos, talos, panos entre outros objetos. É 

na benção que é suplicado o fim almejado. A benzeção não encontra seu ponto final na benção. 

Após o ritual da mesma chega o momento da prescrição. Esta por sua vez acontece das mais 

variadas formas, uma vez que dependem primordialmente da queixa apresentada durante o 

diálogo. Nessa última fase do ritual, a pessoa que benze fala o que sentiu durante a benzeção e 

 
14 STANCIK, Marco Antônio. Medicina e Saúde Pública no Brasil: dos Pajés e Físicos aos homens de Ciência do 

Século XX. Revista Esboços, vol. 16, nº 21, pp. 111-136. 2009, p. 122. 
15 CELINA, Celina Gontijo. A prática da benzedeira: memória e tradição oral em terras mineiras. 2018. 169 f. 

Dissertação (Mestrado em Letras) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, 

Mariana, 2018, p. 31. 
16 SANTOS, Francimário Vitor dos, op. cit., p. 12-13. 
17 QUINTANA, Alberto M. op. cit. 
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prescreve orações ou mesmo chás e ervas.18 Desta forma, o ritual de benzeção, é aqui entendido 

como expressão do catolicismo e medicina populares. Salientamos que a prática do benzimento 

não se restringe apenas às mulheres, alguns homens também a exercem. 

 

AS PRÁTICAS CURATIVAS DAS REZADEIRAS DE MUNIZ FERREIRA-BAHIA 

 

Para compor o ritual de cura, as rezadeiras podem utilizar vários elementos acessórios, 

dentre eles: ramos de ervas (tradicionalmente arruda e pinhão roxo), gestos em cruz feitos com 

a mão, santos, além do conjunto de rezas. Estas podem ser executadas na presença do paciente 

ou à distância. Para executar esta prática, elas acionam conhecimentos do catolicismo popular, 

mas também a tradições de origem africana e indígena, a depender do ritual que aprendeu. As 

rezas têm como objetivo restabelecer o equilíbrio material ou físico e espiritual das pessoas que 

buscam a sua ajuda. 

O uso de plantas e ervas medicinais vem como complemento importante nos vários tipos 

de rezas que tem o intuito específico de curar o mal. Dentre as plantas e as ervas mais utilizadas 

pelas rezadeiras de Muniz Ferreira-BA, estão a arruda, aroeira, pião roxo, vassourinha morfina 

além de São Gonçalinho e erva de Santa Maria. De acordo com Denilson Lessa dos Santos, as 

práticas de cura com o uso de plantas, folhas, raízes e “cascas” de árvores tornaram-se correntes 

no Recôncavo baiano, onde era comum fazer uso de receitas caseiras para curar algum tipo de 

enfermidade.19 Inferimos aqui que essa utilização continua presente no cotidiano dos sujeitos 

dessa pesquisa. Por exemplo, em casos como a reza para o “mau-olhado”, acredita-se que a 

inveja e tudo que estiver no corpo do cliente passam para o ramo. Este por sua vez deve ser 

colhido na hora da benzeção e após a recitação da mesma o ramo deve murchar. Na linguagem 

das benzedeiras se o ramo murchar significa que a pessoa está “carregada”. 

Dentre as espécies mencionadas pelas rezadeiras, destaca-se a Ruta graveolens, 

popularmente conhecida como arruda. Esta é uma das ervas mais utilizadas pelas rezadeiras do 

Recôncavo baiano para curar o “mal olhado”20 ou o “quebranto”, mal estar físico e espiritual, 

 
18 CARRER NOGUEIRA, L.; MALHEIRO VERSONITO, S.; DAS DORES TRISTÃO, B. O dom de benzer: a 

sobrevivência dos rituais de benzeção nas sociedades urbanas – o caso do Município de Mara Rosa, Goiás, Brasil. 

Élisée - Revista de Geografia da UEG, v. 1, n. 02, p. 167-182. 
19 SANTOS, Denilson Lessa dos. Curandeiros/Curandeiras e doentes nas encruzilhadas da cura. Santo Antônio De 

Jesus. Recôncavo Sul – Bahia (1940- 1980). ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e 

Diversidade – ST 10: Arquivos e Fontes: a pesquisa histórica na Bahia. p. 1-17. 
20 Segundo Denilson Lessa dos Santos, Acredita-se que o mau-olhado causa alteração na saúde, por influência de 

olhos maus, olhar de inveja, também conhecido como olho grosso, olho ruim, olho de secar planta. Dentre as 

pessoas mais vulneráveis do mau-olhado, as crianças são as maiores vítimas. Cf. SANTOS, Denilson Lessa dos. 

Nas encruzilhadas da cura: Crenças, saberes e diferentes práticas cutarivas Santo Antônio de Jesus – Recôncavo 
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cientificamente teve comprovada sua eficácia no tratamento de varizes, asma, pneumonia e 

cefaleia.21 Santos, destaca que o cheiro exalado da arruda tinha a capacidade de dilatar os vasos 

sanguíneos da cabeça e, consequentemente, aliviar certas cefaleias sofridas pelo doente.22 Essa 

planta aparece como as espécies ritualística mais importante para a cura de males.23  

Outra planta bastante usada é a aroeira (Schinus terebinthifolia) que auxilia no processo 

inflamatório do corpo e no processo de cicatrização no pós-parto, tradicionalmente empregados 

pelas parteiras do Recôncavo ao tratar uma mulher recém parida.24  

Assume papel importante, sendo consenso entre todas as rezadeiras aqui entrevistadas, 

a vassourinha morfina, cientificamente conhecida como Scoparia dulcis, são utilizadas pelas 

benzedeiras do Recôncavo baiano nas rezas para erisipela, ar do vento, sobretudo o olhado. 

Segundo Santos, atribui-se, também, que a vassourinha sirva para expulsar os catarros 

pulmonares, é útil na bronquite, combate febres e combate as dores de um modo geral.25  

Como podemos ver no depoimento de Dona Alaíde: 

Das outras rezas a gente pega um pé de vassoura mofina, uma folha de São 

Gonçalinho, uma folha de arruda, ou vassourinha, a gente pega e reza 

sacodindo o ramo, né? Essa isipela, a gente reza com cinza ou com dente de 

alho. 

 

Nesse trecho fica evidente o uso das ervas para as rezas de olhado, erisipela, fogo 

cruzado, cobreiro, ou dores em algumas partes do corpo como cabeça, dente ou barriga. Para 

além da utilização das folhas sendo “sacudidas em cima da pessoa26”, sempre repetindo o sinal 

da cruz, pode ser recomendados também banhos ou chás com essas mesmas plantas.  

Notamos também que a cura conta com outros recursos. Dentre eles, tem-se o uso de 

cinzas, dentes de alho e/ou óleos que auxiliam no processo de melhora da enfermidade. Há uma 

aproximação na forma de realizar o procedimento das rezas nos gestos e plantas que são 

utilizadas. Por exemplo: as folhas de vassourinha morfina, arruda e aroeira foram citadas para 

 
Sul – Bahia (1940-1980). Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação 

em história da faculdade de Filosofia de Ciências Humanas da UFBA, 2005. p. 64. 
21 CORRÊA, Anderson Domingues. et al. Plantas medicinais: do cultivo à terapêutica. 3º ed. Petrópolis: Vozes, 

2000. p. 80. 
22 SANTOS, Denilson Lessa dos. op. cit., p. 135. 
23 OLIVEIRA, E.C.S; TROVÃO, D.M.B.M. O uso de plantas em rituais de rezas e benzeduras: um olhar sobre 

esta prática no estado da Paraíba. Revista Brasileira de Biociências, v. 7, n. 3, p. 245-251. 2009. 
24 SANTOS, Denilson Lessa dos. Nas encruzilhadas da cura: Crenças, saberes e diferentes práticas cutarivas Santo 

Antônio de Jesus – Recôncavo Sul – Bahia (1940-1980). Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia, 

Programa de Pós-Graduação em história da faculdade de Filosofia de Ciências Humanas da UFBA, 2005. p. 135. 
25 SANTOS, Denilson Lessa dos. op. cit., p. 65. 
26 Depoimento de Alaíde. 
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mais de uma reza; a forma de mover os ganhos fazendo sinal da cruz no local afetado também 

é igual, mudando apenas as palavras ditas para cada uma das doenças.  

O que nos chamou atenção foram os cuidados e os tratamentos para a cura do Ar do 

Vento27, que diferem da maioria das práticas das rezas.28 Surgem então depoimentos 

extremamente explicativos que releva todo o cuidado necessário para quem é acometido por 

essa doença. Antes de tudo, vale ressaltar que o ar do vento se refere ao Acidente Vascular 

Cerebral – AVC, conhecido também como derrame.  

A rezadeira Dona Crispiniana relata sobre os sintomas do derrame dizendo que “[o 

acometido] se entorta todo, não fala, fica esquecido de um lado da pessoa.”29 Esse “ficar 

esquecido” se refere a fraqueza muscular que é um dos sintomas do AVC. A rezadeira ainda 

difere os nomes que a doença leva, lembrando-nos que “derrame é como os médicos dizem”, 

“mas é que dentro de casa se chama ar do vento.”30 No contexto das relações entre a medicina 

científica e as práticas de curandeirismo, Maria Andréia Loyola afirma que como as práticas de 

curandeirismo e a medicina tradicional sobrevivem no mesmo espaço, caracterizam-se tanto 

pela complementaridade quanto pela oposição.31   

Talvez pela gravidade do ar do vento os tratamentos necessários carecem de mais 

atenção e cuidados que as outras doenças, começando pelo fato de que nos outros casos o 

enfermo que se dirige à casa de quem irá realizar a reza, já no ar do vento o rezador vai ao 

encontro do doente, muito porquê geralmente a pessoa fica acamada e não consegue se 

locomover. Já os chás não são diferentes só nos ingredientes, há também uma estratégia a ser 

seguida para que ele possua eficácia. Um dos tratamentos é: 

...se tiver igreja católica, pedir a quem é dono, a quem comanda lá, a chave do 

santíssimo. Trazer, botar na água e dá pra [o enfermo] beber. Aí aquela pessoa vai 

bebendo a água do santíssimo pra voz sair. Quando não tem santíssimo perto, ou é 

longe... Procura a folha da pimenta, antes de botar a pimenta malagueta. Agora é sem 

botar ela, a pimenta, só na hora da flor que você saber que ela é malagueta, tira as três 

folhas e bota pra fazer o chá, a folha dela. E dá pra beber. Pra voz ir saindo...32 

 

 
27 Como essa pesquisa é fomentada a partir de relatos orais, toda vez que nos referirmos à doença do AVC, a 

chamaremos de ar do vento, pois é como as rezadeiras a reconhecem. 
28 Segundo o glossário elaborado por Denilson Santos Lessa “Ar-do-vento – nome dado a crença de que o ar por 

está contaminado por algum tipo de doença ou carga negativa pode provocar certos tipos de incômodo no corpo. 

Por exemplo, as benzedeiras informam que pela manhã logo ao acordar, as pessoas devem Ter o máximo de 

cuidado para não enfrentar a barreira de vento com o corpo quente. Isto é o chamado choque térmico. Arduvento 

= vento passou. Acredita-se quando o vento passa provoca-se o derrame – paralisias. SANTOS, Denilson Lessa 

dos. op. cit., p. 211. 
29 Depoimento de Crispiniana. 
30 Depoimento de Crispiniana. 
31 LOYOLA, Maria A. Médicos e curandeiros: conflito social e saúde. São Paulo: Difel, 1984 p. 194. 
32 Depoimento de Crispiniana. 
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Nesse relato percebemos que há duas propostas de remédios para que a pessoa 

acometida pelo ar do vento volte a falar. A primeira delas é conseguir com alguém responsável 

pela igreja católica a chave do local em que se guarda a imagem do coração de Jesus, chamado 

de altíssimo. Ao conseguir essa chave, coloca-se em água e oferece ao adoentado. Caso não 

consiga realizar essa opção, a segunda é o chá de três folhas da pimenta malagueta. Percebemos 

que a rezadeira ressalta que é necessário que o chá só seja feito se tiver certeza de que se trata 

da referida pimenta. 

Outro tratamento possível é: 

Ir pro mato procurar aquele negócio antigo de abóbora, a cabeça da abóbora. Não se 

arranca aquele negócio da abóbora? Arranca. Fica lá no mato. Aí chega lá, aí a gente 

procura. Porque só serve do lixo. Vai no lixo, procura, lava bem lavado, aí raspa ele 

pra botar no chá.33 

 

Nesse caso, precisa-se da parte descartada da abóbora e ressalta que só pode ser usada 

a que for encontrada no lixo.  

Além dos chás já citados ainda se tem um outro: o chá de arruda. Nesse há outro cuidado, 

a rezadeira ainda diz como o tal chá deve ser aproveitado, dessa vez não é necessário a ingestão, 

precisa-se então, 

Botar pra cozinhar e tomar aquele ar [vapor] do chá, o ar da folha, do banho! Tem que 

botar assim ó [fazendo gesto de puxar o vapor para o rosto com as mãos], pra poder a 

pessoa ir tomando o ventinho da coisa quente, das folhas. 

 

Ao que indica, no caso desse tratamento só é necessário o uso do vapor no auxílio da 

cura do ar do vento. Nesse sentido, as plantas servem para a preparação de chás e banhos com 

o objetivo de tratar enfermidades físicas como inflamações e infecções, além do uso para a 

proteção contra futuros mal olhados. Em relação aos ramos das plantas, esses cumprem a função 

de exorcizar maus espíritos e afastar a inveja, e promover a cura contra o mau-olhado ou olho-

grosso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo o processo de pesquisa envolvido nesse artigo como as demandas da pesquisa de 

campo, do uso da História Oral, nos fizeram desenvolver um olhar mais atento ao nosso tema 

e as nossas interlocutoras objetivando mostrar o papel das rezadeiras como protagonistas de 

práticas simbólicas culturais. Bem como possibilitou, como mencionamos anteriormente, 

 
33 Depoimento de Crispiniana. 



 

 

158 

fazer com que pessoas que não se achavam sujeitos e agentes históricos descobrissem que suas 

trajetórias são de grande importância para o campo da historiografia. Pesquisar rezas e 

rezadeiras ultrapassa as questões presentes no ofício e nos revelam outras interfaces da cultura 

popular que é tão vasta e que não se pode reduzir à uma só teoria, como se houvesse uma única 

possibilidade de interpretação e explicação para uma cultura que se apresenta de forma tão 

heterogenea. São vivencias e histórias singulares que fazem parte desse quebra cabeça 

chamado de religiosidade popular.  

Fizemos neste artigo uma breve análise de um tema que ainda tem muito ser 

desenvolvido. Nesse sentido salientamos que aprofundaremos as reflexões de nossa pesquisa 

objetivando de preencher lacunas deixadas pela historiografia e que nos permitirá analisar as 

vivências das rezadeiras de Muniz Ferreira-Bahia enquanto detentoras de um grande saber 

religioso que, por meio das rezas e dos rituais de curar males, são capazes de devolver o 

equilíbrio emocional e físico àqueles que as procura. 
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MULHERES ESCRAVIZADAS E SUAS FUNÇÕES SOCIAS ATRAVÉS DOS 

ANÚNCIOS DO JORNAL O PUBLICADOR NA PARAHYBA DO NORTE (1864-1869) 

 

Aldenize da Silva Ladislau1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Através dos jornais é possível encontrar diversas menções acerca do debate sobre a 

condição da mulher. No periódico O Publicador (PB), a partir de buscas feitas em notícias que 

mencionavam figuras femininas foi encontrado, com mais frequência entre as edições dos anos 

1864 a 1869, publicações acerca de mulheres escravizadas. 

A seção de Annuncios de um jornal, mais especificamente os que foram encontrados no 

O Publicador (PB) faz parte de uma coluna fixa no periódico. É também uma seção muito 

importante para sua manutenção financeira, haja vista que para arcar com os custos da produção 

diária, além de o proprietário empregar recursos próprios, também recebia o pagamento dos 

assinantes do jornal. Assim, garantia a circularidade permanente na capital e entre as províncias.  

No O Publicador (PB) publica-se diariamente em 1862, à custa de 1$000 por mês. Os 

anúncios dos assinantes são pagos por 40 rs por linha, e 100 rs para quem não for assinante. 

Esses valores indicam o porquê da maioria dos anúncios, principalmente, os relacionados à 

venda ou compra de escravizados/as serem mais curtos, apresentando cerca de quatro linhas 

mais o título que era escrito em negrito e em caixa alta (para chamar a atenção dos leitores). 

Um Senhor que quisesse publicar a venda ou o desejo de uma compra de um/a escravizado/a 

gastava, em média, cerca de 120 reis (sendo assinante), a 400 reis (não sendo assinante). 

Ademais, a redução de valores para a publicação de informes para os assinantes do jornal pode 

ser vista como uma estratégia dos proprietários e redatores para fazer aumentar o número de 

assinaturas e atrair o público-leitor. 

Sobre fazer história utilizando como fonte os anúncios de escravizados no jornal do 

século XIX, Gilberto Freyre (1979) comenta: 

É a parte mais humana e mais viva dos mesmos diários. A mais ligada à economia da 

época - a patriarcal e agrária; a mais ligada à vida então vivida pelo brasileiro, tanto 

nas cidades como, pincipalmente, nas fazendas, nos engenhos, nas chácaras; e em 

 
1 Mestranda em História (PPHH-UFPB). Contato: denize.silva2015@hotmail.com. Trabalho apresentado no 

Simpósio Temático 8: Gênero, Raça e História: questões interseccionais, coordenador por Dailza Araujo 

Lopes, Luciana Falcão Lessa e Wellington Pereira Santos. 

mailto:denize.silva2015@hotmail.com
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casas - as das fazendas, dos engenhos, das chácaras - mais ou menos grandes  às quais 

eram indispensáveis se não senzalas, escravos. (FREYRE, 1979, p. 11). 

 

Assim como Freyre aponta para uma dependência econômica ligada aos trabalhos dos 

escravizados, os anúncios das escravizadas presentes abaixo no quadro 1 revelam que tipo de 

atividades realizavam e que mantinha o sistema escravocrata e patriarcalista em vigor. Como 

disse as autoras Haack, Souza e Tardino (2021) “enquanto trabalhadoras escravizadas, estas 

mulheres passaram pela exploração produtiva e reprodutiva de seus corpos e força de trabalho” 

(HAACK; SOUZA; TARDINO, 2021, p. 56). O princípio do partus sequitur ventrem2 foi 

responsável pela manutenção da escravidão após o fim do tráfico transatlântico” A atividade de 

ama de leite e os trabalhos domésticos são exemplos da utilização das mulheres escravizadas 

como engrenagens reprodutivas e produtivas ao longo do período imperial.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na categoria “escravizadas” foram encontradas as seguintes publicações, conforme 

indicado no quadro abaixo 

 

Quadro 1 - Notícias relacionadas às mulheres escravizadas no jornal O Publicador (1864-1869) 

 

Notícia 

 

Fonte 

(ano, edição e página) 

 

Atividades 

realizadas 

 

Seção Annuncios. Ama de Leite. Precisa-se de uma ama 

para uma criança de tres mezes, prefere-se escrava á 

livre, mulher moça e sadia; dirija-se ao vice-consul 

inglez presentemente no sitio da Illm. Sr. Dr. José 

Antonio Baptista, no caminho da Cruz d’ Alma. 

 

Seção Annuncios. Precisa-se alugar uma escrava que 

sirva de ama; na rua  da Areia n. 25. 

 

Seção Annuncios. Precisa-se de uma ama de leite em 

casa de Manoel Maria de Moraes á rua d’ Areia n. 96. 

 

1867, 01329, p. 4. 

 

 

 

 

 

1867, 01378, p. 4. 

 

 

1868, 01833, p. 3. 

Ama de leite 

Seção Annuncios. Vende-se uma molatinha com 11 

annos de idade, propria para andar com crianças, a tratar 

no sitio da viuva Barreto. 

1866, 01142, p. 4. 

 

 

 

Andar com 

crianças 

 
2 “A legitimação da escravidão no continente americano, em temos legais, se deu pela implementação do princípio 

romano partus sequitur ventrem: a condição jurídica das filhas seguia à de suas mães. Dessa forma, todas as 

crianças nascidas de mulheres escravizadas eram também escravizadas, aumentando a posse dos senhores” 

(HAACK; SOUZA; TARDINO, 2021, p. 63).  
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Seção Annuncios. Vende-se na rua das Convertidas n. 

127, 4 cavallos novos, a saber um de sella muito bom, 

como também uma escrava crioula de 24 annos, propria 

para roça, porém tem defeito de ser muda, e por isso 

mesmo se dá por preço commodo; quem a pretender 

dirija-se á mencionada casa que terá com quem tratar. 

 

Seção Annuncios. Vende-se uma escrava crioula, de 

idade de trinta annos pouco mais ou menos, serve em 

casa, e melhor para serviço de campo em que foi 

acostumada; quem a pretender dirija-se a esta 

typographia que se dirá quem vende. 

 

Seção Annuncios. Vende-se uma escrava de côr preta, 

de 40 annos; propria para o serviço do campo; á tractar 

na mesma casa acima. 

 

1866, 01003, p. 4. 

 

 

 

 

 

 

1866, 01258, p. 4. 

 

 

 

 

 

1868, 01809, p. 3. 

Trabalho na 

roça ou 

serviço de  

campo 

Seção Annuncios. Precisa-se alugar uma escrava para o 

serviço de casa; trata-se nesta typographia 

 

Seção Annuncios. Precisa-se alugar uma ama para todo 

o serviço de casa, forra ou escrava. Nesta typografia. 

 

Seção Annuncios. Ama. Precisa-se allugar uma, que 

saiba lavar, engomar, e arranjar uma casa, prefere-se 

captiva; na rua Nova, n. 26. 

 

Seção Annuncios. Precisa-se de uma ama para casa de 

pouca familia; preferindo-se escrava. Nesta typographia 

se dirá quem precisa. 

 

Seção Annuncio. Precisa-se alugar uma escrava de meia 

idade para todo serviço de uma casa de pouca familia á 

tratar na rua das Convertidas n. 3. 

 

Seção Annuncios. Precisa-se d’ alugar uma ama para o 

serviço interno de uma casa de familia; quem pretender 

dirija-se á rua Direita, n. 50 

 

1864, 00044, p. 4. 

 

 

1864, 00501, p.4. 

 

 

1864, 00580, p.4. 

 

 

 

1865, 00991, p. 3. 

 

 

 

1866, 01004, p. 4. 

 

 

 

1869, 01888, p. 4. 

Serviço da 

casa 

Seção Annuncios. Precisa-se de uma mulher forra ou 

escrava, para cosinhar em casa de pasto, que faz comidas 

para mulatas; a tratar na rua da ponte, n. 37. 

 

Seção Annuncios. Vende-se ou aluga-se  uma molata de 

nome Anna, idade 25 annos, sadia, engomma e cosinha; 

quem a quizer comprar ou alugar, diriga-se a esta 

typographia, que se dirá quem faz esta trasação, assim 

como, um sofá, e 12 cadeiras de Gonsalo Alves. 

 

Seção Annuncios. Compra-se uma escrava moça, que 

não tenha vicios e achaques, e que saiba engommar e 

consinhar; nesta typographia se dirá quem compra. 

 

1864, 00626, p. 4. 

 

 

 

1866, 01111, p. 4. 

 

 

 

 

 

1866, 01244, p. 4. 

 

 

 

 

Cozinhar 
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Seção Annuncios. Vende-se uma escrava moça de 25 

annos de idade sem achaques e nem vício de qualidade 

alguma, e sabe lavar, engomar, cozer e cozinhar, quem 

a pretender dirija-se a rua das Convertidas n. 32 a tratar 

com Antonio Correia da Silva e Companhia. Parahyba 

21 de janeiro de 1868. 

 

1868, 01604, p. 3. 

A bem da moral pede-se as autoridades competentes que 

lancem suas vistas para um corrilho de negras 

quitandeiras, junto a ermida da cadeia velha, que não 

respeitando as familias que por perto moram, e muito 

menos as que por fatalidade alli tranzitam, quando estas 

helenas, em comumunhão com seus adonis, largam as 

palavras mais obscenas que dar-se póde; sendo d’estas a 

principal uma santarrona a quem chamão-quenga 

rachada- que levada de zelos amorozos, estando a 

brigarem com o ex-praça policial de nome Balduino 

(sacerdote bachante) pronunciavam as mais infames e 

tôrpes palavras, quando alli passava uma familia 

distincta. Portanto roga-se aos senhores fiscaes que as 

façam remover d’ aquelle lugar, e a policia que lhes 

deem um lugar distincto na casa retumbante quando taes 

naides quitandeiras assim praticarem. 

1864, 00685, p. 4. Quitandeiras 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos anúncios presentes no jornal da Parahyba do Norte O Publicador 

(1864-1869). Disponível em: http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx. Acesso em: 29 out. 2021 
 

No quadro acima estão listados dezessete anúncios. Com exceção de uma escravizada 

em que é citado o seu nome (Ana), nos outros dezesseis anúncios, a identidade dessas mulheres 

não é revelada. Provavelmente porque era assim que seus senhores as viam: como objetos, 

despossuídas de humanidade, um produto rentável. Apesar de não sabermos seus nomes, 

sabemos por meio da historiografia o que está por trás das suas histórias. E o que os estudos de 

mulheres escravizadas têm constatado até aqui, são demonstrações de lutas por resistência e 

também uma dependência dos trabalhos realizados pelas escravizadas por parte das elites do 

império. Esse último caso é o que fica explícito neste quadro de notícias apresentado.  

Em relação às atividades de reprodução tivemos acesso aos anúncios de compra e venda 

das amas de leite no O Publicador (PB). Segundo a definição utilizada por Carneiro (2006), 

amas de leite “são geralmente escravas que, por sua especialização no âmbito do serviço 

doméstico, podem ser entrevistas no conjunto como mucamas. Estas são identificadas com as 

práticas domésticas e com os cuidados de criação dos filhos de seus locadores ou proprietários” 

(CARNEIRO, 2006, p. 217). Nas edições do O Publicador (PB), os anunciantes preferiam para 

amas de leite mulheres moças, sadias, escravizadas à livres. O que configura uma escolha 

criteriosa que demandava tempo e dinheiro na escolha da escravizada que serviria para a 

família.  
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A preferência por mulheres escravizadas às livres possivelmente tenha a ver também 

com o direcionamento do pagamento pelo serviço das amas de leite. Quem detivesse a condição 

jurídica de mulher livre poderia receber ela mesma o dinheiro do seu trabalho, ao contrário das 

escravizadas que eram tratadas como propriedades e que viam seu aluguel sendo pago aos seus 

senhores ou aos locatários dos serviços (CARNEIRO, 2006).  

Também os elementos da jovialidade e saúde das escravizadas são as precauções 

tomadas para que a criança pudesse gozar do leite materno sem o temor de lhes fazerem mal. 

Mas havia médicos higienistas da época que contrariavam o aleitamento materno exercido pelas 

cativas, e uma das alegações contrárias para essa prática era a questão de saúde das amas, como 

prescrevia o médico Carlos Costa, no final do século XIX: “as amas de leite representavam um 

perigo tanto pela qualidade do seu leite quanto por seu vício moral” (CARULA, 2012, p. 212). 

Ainda assim, a amamentação de crianças pelo leite das amas foi um ato recorrente e que dava 

de certa forma, muito prestígio às escravizadas. O relatório do viajante Charles Expilly de 1853 

conta como a profissão de ama de leite era desejada à época: 

Com poucas exceções, todas as jovens negras não têm outra preocupação além da de 

ser mãe [...] Na verdade, a maternidade não as levará, com toda a segurança ao 

bem-estar, às satisfações do amor-próprio, ao usufruto da preguiça, à coqueteria 

e à gulodice? Uma ama-de-leite é alugada por mais que uma engomadeira, uma 

cozinheira ou uma mucama. Para que dê honra e lucro, colocada numa boa casa, o 

senhor, durante a gravidez, lhe reserva os trabalhos mais leves. Após o parto, a 

rapariga vê suas camisas destruídas e suas roupas velhas distribuídas aos 

companheiros, enquanto seu guarda-roupa é renovado e recebe enxoval novo. É roupa 

grosseira, mas bem feita, vestidos simples a que a senhora, se os lhe permitem, 

colocou dois ou três metros de renda comum e um vestido branco com seis babados - 

realização do sonho dourado constante das jovens negras - eis o primeiro benefício 

da maternidade [...] Na despedida, algumas até podem derramar  algumas lágrimas, 

mas o que todas lamentam infinitamente, é a vida indolente, o luxo das vestimentas, 

a abundância de tudo a que é preciso renunciar, para retomar a coleira da miséria. A 

ternura dessas criaturas não é desinteressada, está provado; amam o pequeno a que 

dão seio, mas por que devem a essa maternidade ocasional, todas as satisfações que a 

fortuna pode lhes conceder. (CHARLES EXPILLY, Le Brésil, 1853, apud LEITE, 

1984, p. 202-220. Grifos nossos). 

 

Essa é uma visão parcial sobre a condição das amas de leite. O viajante francês destaca 

as vantagens de ser ama como um motivo de “benefício” para as mulheres escravizadas, já que 

estariam exercendo uma atividade muito importante para a família, em que elas, de certa forma, 

fariam parte por um tempo determinado (o do aleitamento) da convivência familiar, integrando 

quase como um membro da casa. 

 Entretanto, a experiência da maternidade das escravizadas era bem mais sofrida. Antes 

de serem alugadas como amas, essas mulheres passavam pela dor de romper laços de 

afetividades com seus próprios filhos. Uma dor que percebemos expressa nos atos de 
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resistência, como nos exemplos das fugas de escravizadas. Segundo Freyre (1979), “havia mães 

que fugiam levando consigo não as joias no pescoço nem os brincos nas orelhas, mas os filhos 

de mama escanchados às costas”.  (FREYRE, 1979, p. 36). Essa é outra visão da condição 

materna das amas de leite, a de ter que se separar dos próprios filhos para cuidar das crias dos 

seus senhores. Inclusive, no tempo em que não podiam ficar com os seus filhos, eram as 

mulheres escravizadas mais velhas quem tomavam de conta da prole constituindo, assim, uma 

rede de solidariedade entre as escravizadas (HAACK, SOUZA, TARDINO, 2021). Para 

Carneiro (2006) as mulheres na condição jurídica de escravizadas: 

São corpos que exprimem um não-lugar da vontade, ou lugar de persona negada; 

destinadas pelo sexo e hierarquizadas nos sinais de raça, idade e gênero; corpos que 

se alugam, compram ou vendem e continuam dando frutos, leite e rendas; corpos que 

são desejados também por nutrirem crianças, produtos de corpos proprietários, 

locatários, para além do uso, do fruto, do leite e do gozo. Para além do olhar e do 

gosto (que neles reconfigura e materializa) do exercício da dominação escravagista e 

androcêntrica, naquelas formas singulares e históricas que conformam a ordem 

patriarcal, escravocrata e monárquica (CARNEIRO, 2006, p. 214). 

 

Além de serem corpos que exerciam a função de reproduzir novos outros corpos para a 

escravidão e serviam na criação da prole dos seus senhores, as mulheres escravizadas 

realizavam atividades a partir da sua força de trabalho. No quadro 1 percebemos sua 

participação como mão-de-obra no trabalho em casas de campo, seja na lida com a atividade 

agrícola ou como a cozinheira, engomadeira, quitandeira e companhia de caminhada com 

crianças dos Senhores. Estas últimas, de preferência, eram meninas novas, de apenas 11 anos 

como é destacado no anúncio. Isso mostra que desde cedo a figura feminina fazia parte do 

mercado de mão-de-obra estipulado pelo sistema escravista do século XIX.  

Para o serviço de campo, no entanto, vendia-se uma escravizada mais velha, cerca de 

40 anos como no exemplo anunciado e tendo experiência com esse tipo de trabalho realizado 

na zona rural. Ao contrário de alguns trabalhos historiográficos, como a pesquisa de Lima 

(2013), que defendem haver uma divisão sexual do trabalho, na qual as mulheres não 

participavam das atividades agrárias destinadas aos homens, o anúncio revela um caso 

contrário, em que o anunciante declara precisar de uma mulher crioula com experiência no 

trabalho de campo.  

No censo demográfico de 1874, a Paraíba possuía 7% de pessoas escravizadas 

(CONRAD, 1978). Segundo Rocha (2017): 

A província da Paraíba foi a quarta com menor número de escravizados entre as 

províncias do Norte, com porcentagem superior apenas da província do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Amazonas. No entanto desde a conquista da Paraíba, homens e 

mulheres negros independente de sua condição jurídica (livre, liberto ou escravizado), 
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fizeram-se presentes e foram essenciais para o desenvolvimento da economia 

paraibana, tanto em atividades rurais, como urbanas (ROCHA, 2017, p. 110). 

 

O meio urbano ou rural gerava oportunidades de trabalho diferenciadas, sobretudo, para 

as mulheres cativas ou fugitivas. Na cidade as fugitivas conseguiam, através de uma rede de 

solidariedade de pessoas conhecidas, oportunidades de trabalho que as fugitivas do campo 

encontravam com mais dificuldade por não estabelecerem relacionamentos no meio urbano 

para qual estavam fugindo.  

No caso da Parahyba do Norte, “acrescenta-se a este fato a existência de uma população 

negra e mestiça, livre e liberta, que havia na Paraíba na segunda metade do século XIX, na qual 

ofereciam mais chances destas escravizadas que fugiam se passarem por livres e forras” (DIAS, 

2011, p.7). Para conter as farsas entre livres e forras foi utilizado na Parahyba do Norte o 

mecanismo do passaporte, também adotado por outras províncias. De acordo com Dourado 

(2017, p. 243) “por meio desse mecanismo, muitas pessoas “de cor” podiam ser escravizadas 

ou reescravizadas (no caso das libertas) por não levar consigo esse documento, assim, eram 

presos por suspeita de serem escravos fugitivos”. As fugas de mulheres cativas estão destacadas 

em fartas quantidades de anúncios nos jornais, especificamente, no jornal paraibano O 

Publicador. Os dois exemplos de fuga a seguir mostram como essas mulheres eram procuradas 

através da imprensa da época: 

Seção Annuncios 

 

Na madrugada do dia 14 de março corrente fugio da casa do seu senhor a escrava 

Josepha com os signais seguintes: estatura alta, cabellos carapinhos, que se prestão a 

amarrar, cara bexigosa, boca regular, cor parda, idade 30 annos, pouco mais ou menos. 

Andava com chales encarnado; levou consigo toda roupa que possue. Suppõe-se ter 

seguido para o Cariri em procura do lugar Boa-Vista, donde é natural, e onde morão 

os antigos possuidores. Roga-se ás autoridades policiais, e a todas aquellas pessoas 

que da referida escrava tiverem conhecimento, queirão ter a bondade de fazze-la 

apprehender e mandar levar á casa do Sr. Antonio Vicente de Magalhães no Varadou-

se desta cidade, certos de que, alem do agradecimento, serão generosamente 

recompensados. Parahyba, 15 de março de 1864. (O PUBLICADOR, 1864, p.4). 

 

Seção Annuncios 

 

Fugiu da abaixo assignada sua escrava de nome Joaquina, com os signaes abaixo 

declarados: altura regular, côr preta, desdentada na frente, e com os dêdos grandes dos 

pés mais curtos que os immediatos. A pessôa que a aprehender e leva-la á rua das 

Convertidas casa n. 89, será gratificada. Parahyba 14 de junho de 1866. Ignez 

Joaquina de França Estuart. (O PUBLICADOR, 1866, p. 4). 

 

A marca dos anúncios de escravizados fugidos é, principalmente, a riqueza de detalhes 

que apresenta na descrição feita sobre os corpos dos cativos. No primeiro anúncio da fuga da 

escravizada Josepha, o Sr. Antonio Vicente de Magalhães, provavelmente seu proprietário, 
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indica que o lugar de destino da fuga não era a residência dos proprietários anteriores, mas a 

cidade em que nasceu e mantinha parentes por lá. Já no segundo anúncio, a informação sobre a 

dentição e a deformação nos pés indicam as marcas dos trabalhos realizados por essas mulheres 

que, possivelmente, não lhes garantia a proteção de seus corpos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através dos anúncios de aluguel, compra, venda e fuga de escravizadas percebemos a 

circularidade nos espaços ocupados por essas mulheres que experimentaram consigo as marcas 

da escravidão. Assim como disse Dias (2011, p. 09) “a mulher cativa não foi apenas 

representada como uma mera “mercadoria” oferecida em um anúncio de jornal, mas também 

como mãe e mulher que resistia e fugia da escravidão”. Elas mesmas, cada qual ao seu modo, 

refletiam em experiências cotidianas os modos de serem mulheres nessa sociedade Oitocentista, 

em que encontravam brechas para serem os sujeitos de suas próprias histórias.  
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR: A 

ATUAÇÃO DAS ESTUDANTES DO COLÉGIO CENTRAL DA BAHIA NA 

RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR 

 

Regina Mel Cintra Carvalho Garcez1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Com essa frase, Simone de Beauvoir dá início, 

no segundo volume de sua obra “O Segundo Sexo”, ao que, no futuro, revolucionaria a questão 

das relações de gênero, caminhando ao lado de Joan Scott. Os estudos das relações entre os 

gêneros residem na necessidade de tratar academicamente a perspectiva relacional constituídas 

entre as mulheres e os homens, de maneira inclusiva e equilibrada, derrubando as teorias que 

defendiam a mulher como ser inferior, subjugado à biologia.2 Concomitantemente, em acordo 

com todas as necessidades sociais, o feminismo tem o importante encargo de construir do zero, 

muitas vezes, a identidade feminina em cada mulher.  

Neste artigo compreende-se o feminismo como um fenômeno social que está 

intrinsecamente atrelado à história das mulheres, sobretudo à história das lutas das mulheres. 

Quando se aborda a questão do feminismo, aborda-se também violências contra as mulheres, 

os machismos, o patriarcado, um leque de nuances passíveis de análises. Este trabalho insere-

se dentro desse mundo que são as relações de gênero e o feminismo. 

Sendo assim, irão ser apresentadas no corpo da pesquisa, as relações de gênero no 

processo de resistência à repressão do golpe ditatorial civil militar, que se inicia em 1964, na 

perspectiva de jovens estudantes na cidade de Salvador, sobretudo, daquelas que estudaram no 

Colégio Estadual da Bahia, ou apenas o Central, no período mais nebuloso da história do Brasil. 

Este artigo busca analisar quais os conceitos, práticas e vivências que se construíram nessa 

região e nesse tempo histórico, de acordo com o lugar de fala das estudantes da época. Analisar 

a atuação da construção do ser mulher, enquanto ela ainda está em formação, dentro de um 

 
1 Universidade do Estado da Bahia. Contato: reginamelccg@gmail.com. Trabalho apresentado no Simpósio 

Temático 8: Gênero, Raça e História: questões interseccionais, coordenador por Dailza Araujo Lopes, Luciana 

Falcão Lessa e Wellington Pereira Santos. 
2 Cf. SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & realidade, v. 20, n. 2, 1995. p. 

75. 
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contexto que desafia os papeis sociais imbuídos ao sujeito feminino e os questiona a todo 

instante, é de grande necessidade. Ainda mais no período histórico de lutas e resistências. 

Fundado inicialmente no ano de 1836, e instalado oficialmente em 1837, sob o nome de 

Lyceu Provincial da Bahia, teve sua primeira localidade no Convento dos Frades Agostinianos, 

hoje Universidade Católica do Salvador – UCSAL, na Palma, sendo praticamente um dos 

primeiros colégios fundados no estado. Em 1949, depois de várias alterações em sua gestão e 

também no contexto educacional do Brasil, tornou-se o Colégio Estadual da Bahia – 

CENTRAL, situando-se então no bairro de Nazaré, na Praça Carneiro Ribeiro, onde foi 

oficialmente construído seu pavilhão de aulas.3  

O Central, conhecido assim pelos soteropolitanos, tornou-se ao longo de seus 184 anos 

de história, um dos colégios mais tradicionais da capital baiana. Devido à sua qualidade de 

ensino, logo uma propagação de ideias e conhecimento muito bem valorizadas, o Central se 

constitui como um território ideal para o desenvolvimento de opiniões e um corpo discente 

ativo. A exemplo disso temos a criação do primeiro grêmio estudantil ainda em 1925, onde os 

estudantes discutiam tanto suas aspirações ao que desejavam para a escola, quanto sobre a 

situação sociopolítica do país – uma oportunidade que valorizou essas atividades foi a criação, 

em 1926, do Clube de Debates.4 

É, através dessa história de construção de um espaço onde os estudantes puderam 

desenvolver artifícios para a disseminação das próprias ideias, que esse artigo irá se basear para 

desenvolver a problemática de que o Colégio Central tem uma importância ímpar para a 

compreensão do que foi o movimento estudantil nos anos em que o Brasil e a Bahia se viram 

dentro de um regime militar. 

 

AS ESTUDANTES DO COLÉGIO CENTRAL: AS PROTAGONISTAS QUE A 

HISTÓRIA NÃO MOSTROU 

 

O Colégio Central tem uma história a ser ainda melhor pesquisada, mas que ocupa 

décadas da importância na formação de lideranças políticas essenciais da Bahia. Não 

estou falando apenas lideranças de esquerda não. [...] Mas ali foi um celeiro de 

lideranças de esquerda, do Partido Comunista Brasileiro de modo especial ao longo 

de décadas. (Sic) Carlos Marighella, Mário Alves, José Gorender, Jacob Gorender, 

João Falcão, enfim. [...] O Central teve uma importância grande na formação de 

lideranças políticas [...]. Foi um celeiro fundamental [...]. Inegavelmente o Colégio 

 
3 C.f. LIMA, Déborah Kelman de. “O banquete espiritual da instrução”: O Ginásio da Bahia, Salvador: 1895-

1942. D.K. de Lima, Salvador: 2003. 
4 C.f. ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro (org.). Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos, 

novos horizontes. Alex de Souza Ivo... et al. - Salvador: EDUFBA, 2009. p. 117. 
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Central foi uma das grandes escolas da Bahia, escolas aqui com o sentido ampliado 

da palavra. Foi uma escola de formação de pessoas, de lideranças que marcaram a 

vida cultural, política da Bahia.5 

 

Não há como usar outra palavra para definir o Colégio Central da Bahia: epicentro. Era 

o berço da política, de onde surgiram inúmeros intelectuais e artistas inundados de 

conhecimento cultural e empírico. Emiliano José, como grande jornalista, reconhece isso em 

suas palavras “um dos principais núcleos da agitação política cultural daqueles anos.” (JOSÉ, 

2021) Situado no centro da cidade, o colégio foi centro de efervescência política, onde diversos 

encontros – clandestinos ou não – estudantis foram realizados; ambiente no qual, os estudantes 

se organizavam e os partidos políticos recrutavam integrantes para a luta da resistência.  

Segundo Souza (2013), explodiram sementes opositoras à ditadura militar na Bahia que 

estudaram ou passaram pelo colégio. Mesmo com a repressão atuando no estado, o Central, 

com seus estudantes aspirantes à militância, consegue reorganizar toda a mobilização que 

resistiria incansavelmente nos anos que sucederam o golpe de 1964. Nas palavras da autora, 

“no ano de 1968, foi criado, no Colégio Central, um Conselho de Representações de Salas, cujo 

objetivo principal era encaminhar as reivindicações dos estudantes ao conhecimento da Direção 

do colégio” (SOUZA, 2013, p. 43).   

Muitos dos estudantes que passaram por essa instituição, posteriormente irão fazer parte 

dos diversos partidos de oposição que foram perseguidos naqueles anos, sobretudo o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro). Mas isso não quer dizer que antes de fazer parte das 

organizações, eram politicamente rasos, muito pelo contrário, muitos liam, ainda nos primeiros 

anos de ginásio, intelectuais de esquerda, livros de filosofia6 e estavam familiarizados com 

grandes escritores brasileiros, como Jorge Amado e Graciliano Ramos.  

Mesmo aqueles que não terminaram sua formação colegial no Central, compreendiam 

a importância política e social que possuía. Todos os entrevistados para esse trabalho, 

pontuaram o Colégio como um centro de oposição ao regime ditatorial, dentre eles, Lúcia Maria 

Leal, ex-aluna do Colégio juntamente com seu irmão, Jorge Leal, desaparecido político desde 

1970. Mesmo apenas estudando na instituição por um ano, quando tinha apenas 18 anos, em 

seu depoimento Lúcia Leal afirma: 

Era sim, influente politicamente. Jovens que estudavam até o 4º ano do curso 

secundário nos bairros da Cidade eram acolhidos no Central [...]. Havia, assim, um 

encontro de lideranças diversas em instalações propícias ao estudo, ao diálogo, à 

cultura e à leitura da realidade. Penso que o Colégio Central foi muito importante pelo 

 
 
6 C.f. SOUZA, Sandra Regina Barbosa da Silva. Op. Cit., p. 44.  
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ensino ali ministrado e por propiciar o encontro de ideias, a possibilidade de traçar 

planos para a construção de um país mais justo.7  

 

Tanto era uma das instituições mais ativas politicamente na época que, entre os anos de 

1967 e 1968, por seus estudantes estarem sempre presentes em manifestações, organizando 

greves e passeatas, ocorreram prisões em massa para contê-los. Cassados, 240 estudantes 

soteropolitanos foram impossibilitados de realizarem matrícula nos colégios oficiais, e 157 

deles eram estudantes do Central.8 

O colégio chegou a ter suas saídas vigiadas e interditadas, além da biblioteca e do 

Grêmio estudantil censurado. Em entrevista com Maria Liège, ela rememora algumas vivências 

com colegas que eram estudantes do Central: 

Tinha uma companheira que era do Central, a gente militava junto! Ela era do Centro 

Acadêmico (sic), não me lembro do nome dela agora, porque a gente também fazia o 

exercício de esquecer os nomes. Quem viveu na clandestinidade fazia um exercício 

para esquecer os nomes por conta da repressão. Então, muitas vezes você lembra da 

fisionomia, mas não lembra o nome da pessoa.9 

 

Uma problemática incessante do trabalho com as fontes orais reside na questão da 

memória10. Se tornou muito comum, nas entrevistas realizadas para essa pesquisa, a queixa da 

falha da memória, as lembranças embaçadas, com algumas lacunas. No avanço do trabalho, foi 

constatado que, principalmente dentro da temática tratada – que aborda questões traumáticas 

como a prisão, tortura, desaparecimento e mortes – é comum que a memória esteja deturpada, 

ou que falhe um pouco mais. Tanto devido à questão temporal, afinal, estão sendo revisitados 

acontecimentos que ocorreram há mais de cinco décadas, tanto devido a questões de segurança, 

praticadas ainda naqueles anos. Maria Liège esclarece que, para manter companheiros e 

organizações opositoras seguras, foi necessário destruir memórias de registro, no caso de a 

repressão capturar integrantes destes. 

Contudo, apesar dessas problemáticas, algo que não desapareceu das lembranças 

daqueles que viveram o movimento estudantil baiano, foi a influência de estudantes do Colégio 

Central. No capítulo anterior, foi citado o nome de Carlos Sarno, autor e ator da peça proibida 

de ser encenada no colégio “Aventuras e Desventuras de um Estudante” em 1966. Além desse 

feito revolucionário para o momento em que se encontrava a Bahia e o país, Sarno foi vinculado 

ao Partido Comunista Brasileiro e fez parte da luta contra a ditadura. Por causa da peça, foi 

 
7 Trecho 1 da entrevista da entrevista com a ex-aluna do Colégio Central Lúcia Maria Leal Gonçalves Pereira. 
8 C.f. SOUZA, Sandra Regina Barbosa da Silva. Op. Cit., p. 59. 
9 Trecho 1 da entrevista com a ex-aluna da UFBA, Maria Liège Santos Rocha. 
10 C.f. THOMPSON, Paul. A Voz do Passado. História Oral. São Paulo: Editora Paz e Terra. Edição brasileira. 

1998. 
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excluído do ensino público por um decreto do governador na época, mas conseguiu prestar 

vestibular e se matriculou na UFBA, no curso de Filosofia em 1968, se tornando presidente do 

Diretório Acadêmico.11  

Sarno militou ao lado de muitos colegas, dentre eles Emiliano José, porém, aqui nessa 

pesquisa, quem ocupa os papeis de protagonistas são as mulheres, as companheiras e estudantes 

do Colégio Central que lutaram pela redemocratização. Dentre tantas que fizeram parte dessa 

história, foi possível entrevistar Ana Maria Pedreira Franco de Castro, que estudou na 

instituição durante os três anos de seu curso Clássico, de 1968 a 1970 e viveu ativamente na 

resistência do movimento estudantil:  

Nós saíamos de escolas dos nossos bairros, todas muito boas. Goes Calmon em 

Brotas, Manoel Devoto no Rio Vermelho, Severino Vieira em Nazaré e íamos para o 

Central, ginásio e (sic) Curso Clássico, eu fazia o Clássico. Ia fazer Humanas, Direito. 

[...]. Eram escolas maravilhosas.... Eu entrei em 1968 e saí do Central em 1970. [...]. 

Todos nós éramos divididos entre alienados e politizados. Eu estava entre politizados, 

mas não era comunista, era anarquista já, (sic) o Central era uma indústria de 

politização. Qualquer universidade que precisasse fazer algum movimento, precisava 

das pessoas do Central. Nós éramos fundamentais para qualquer movimento estudantil 

universitário.12 

 

Era notado por todos que entravam no universo da militância, e aqueles que ainda iam 

adentrar, a influência política do Colégio Central. Ao que chamavam de recrutamento de 

estudantes, – que era feito em sua maioria por universitários ou aqueles que já integravam os 

partidos políticos – acontecia regularmente em diversas instituições de Salvador, mas sobretudo 

na escola de Ana Pedreira. A busca por novos integrantes para a luta era constante, os partidos 

faziam isso para manter a atividade e expandir a oposição ao regime. Quando questionada a 

respeito da importância que teria o Colégio Central para a entrevistada, ela confessou: 

O Central era uma escola completamente avançada na cidade. Ela tinha uma 

vanguarda artística, uma vanguarda intelectual e uma vanguarda política. Ela era uma 

escola pensante. O Central foi uma aquisição paralela à minha vida, eu sempre tive 

uma formação intelectual forte, desde a adolescência. [...] Mas a maioria das pessoas 

que entraram no Central foram mobilizadas por ele.13 

 

Outra perspectiva interessante que é possível destacar, é a daquelas estudantes 

universitárias que frequentavam o Colégio Central, quando eram organizadas manifestações 

estudantis, reuniões de ações e grupos de estudos. Uma dessas estudantes foi Lúcia Guedes, 

que já era estudante de Ciências Sociais quando entrou de fato no movimento estudantil: 

Fui inúmeras vezes (sic) para lá. A gente saía da Cidade Baixa, em plena ditadura, 

fazíamos algumas movimentações na escola (sic) e regimentávamos colegas. Então 

 
11 C.f. JOSÉ, Emiliano. Galeria F: Lembranças do mar cinzento. São Paulo: Casa Amarela, 2000, p. 45. 
12 Trecho 1 da entrevista com a ex-aluna do Colégio Central, Ana Maria Pedreira Franco de Castro. 
13 Trecho 2 da entrevista com a ex-aluna do Colégio Central, Ana Maria Pedreira Franco de Castro. 
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(sic) íamos, às vezes, até caminhando pela Cidade Baixa toda até o Central, fizemos 

isso algumas vezes. Porque lá era o quartel general da política estudantil, fizemos 

inúmeras (sic) atividades ali, e isso já na ditadura, em plena ditadura militar!14  

 

Nas entrevistas foi acentuada a importância do Colégio Central para o movimento 

estudantil contra a ditadura. Além de Lúcia Guedes, sua irmã, Ana Maria Guedes também 

demonstrou seu ponto de vista sobre o colégio:  

Eu era muito nova, eu estudei no Colégio João Florêncio Gomes dois anos, e como 

(sic) não tinha o terceiro ano, nós fomos, quase todos os colegas, estudar no Colégio 

Central. É um ícone de história, um colégio grande, chamavam antigamente de 

Colégio da Bahia, mas depois virou Colégio Central. Eu não participava do Grêmio 

do colégio, mas acompanhava de fora, sempre fui muito simpática às causas assim, 

mas nunca me aproximei muito das pessoas do Grêmio [...]. Um dia, que eu não 

esqueço nunca, apareceu um muro interno do colégio pichado “Fora ditadura! Abaixo 

aos militares!”, (sic) eu não me lembro direito qual frase, só fiquei olhando. Mas então 

quando eu entrei na Faculdade em 1967, já entrei com a cabeça mais aberta, entendeu? 

Porque o colégio já dava isso, mas eu não participei diretamente do movimento 

secundarista (foi do movimento universitário).15 

 

Foi comum, durante a busca por fontes orais, encontrar mulheres que estudaram pelo 

menos um ano no Colégio Central, entre as décadas de 1960 e 1970, além de Ana Maria Guedes, 

Vivian e Lúcia Leal também passaram por lá. Não militaram como secundaristas, apenas 

quando entraram na universidade. Porém, o olhar externo também coincide com o daquelas que 

vestiram por um tempo a camisa da instituição. Mariluce, que frequentava aquele ambiente 

como estudante externa, trouxe essa visão: 

Era o maior colégio público de Salvador, e que tinha o curso colegial (sic), científico 

e clássico. Era um colégio enorme, com muita tradição de luta, com excelentes 

professores, era um grande colégio. Para a gente, o Central era uma referência muito 

intensa, forte em colégio público. [...] O Central era um nome (sic) muito importante 

do ponto de vista do movimento estudantil. [...]. Então, para mim, falou Central, falou 

em movimento estudantil. [...]. Foi um momento intenso de mobilização, esse da peça 

(de Carlos Sarno) e todas as passeatas da Lei Orgânica, [...] Em que os estudantes se 

mobilizaram mesmo, foram muito para rua, os secundaristas todos contra a Lei 

Orgânica que o governador da Bahia queria impor. [...]. Foi uma grande mobilização, 

a cidade ficava tomada pelas passeatas! Corremos muito da polícia naqueles dias! Eu 

estava com a turma que correu para o Cine Tamoio, o dono do cinema ia fechando a 

porta, e a gente com metade do corpo para fora! (Sic) Eram momentos de intensa 

mobilização...16   

 

Para além dessa asserção, é exequível retomar a perspectiva daquelas que viveram o dia 

a dia do Colégio Central. A respeito das relações de gênero, sobretudo a rotina das mulheres e 

homens que estavam juntos nas organizações estudantis, nota-se que o clima era de muita 

 
14 Trecho 1 da segunda entrevista com a integrante do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, Lúcia Guedes Rios. 
15 Trecho 1 da segunda entrevista com a integrante do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, Ana Maria Guedes. 
16 Trecho 1 da entrevista com a ex-aluna do Colégio de Aplicação da UFBA, Mariluce Moura. 
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amenidade, não haviam grandes discussões ou conflitos e o foco era derrubar o regime 

ditatorial. Em entrevista, Ana Pedreira traz um pouco de como conviviam: 

Nós todos éramos acolhidos, o movimento precisava de números, muitos números. 

Nossa preocupação naquele momento não passava por gênero, (sic) o mais importante 

era combater a ditadura. As ditaduras são muito burras. Uma ditadura que proíbe 

Picasso é uma piada, né? [...] Era isso que a gente tinha que combater, era uma coisa 

muito burra, estúpida, idiota. Nós militávamos juntos, não era segregado. Obviamente 

a maioria dos líderes eram homens, mas isso não era incômodo no momento. Existiam 

representantes femininas, mas muito mais masculinas, (sic) porém isso não era 

determinante na época. Todo mundo participava de tudo.17 

 

Quando a entrevistada fala sobre a existência de lideranças femininas no Colégio 

Central, de fato, fala de algo concreto. Um dos grandes nomes que representaram o movimento 

estudantil na escola, foi a presidente do Grêmio Estudantil, Doris Serrano, que estudou o curso 

clássico em 1967, até 1968, pois em 1969 foi expulsa da instituição devido às suas atividades 

na militância: 

Em 1969 eu fui expulsa por causa da militância. Eu fui o primeiro nome da lista, 

tinham quase 100 nomes de pessoas que foram expulsas por causa da militância 

estudantil. [...]. Em 1967 as juntas sociais e também estudantis estavam ganhando 

fôlego, depois de muitos anos de adormecimento, por assim dizer. Então eu já tinha 

algum ativismo e começamos a luta pela conquista do Grêmio, que estava fechado. E 

a gente conseguiu abrir o Grêmio em 1967. [...] O Central tinha importância central 

na minha vida! Foi muito importante, foi um contato que eu tive, através da política, 

com a pessoa cidadã. [...] O Central representa um engajamento, uma consciência 

social, um clareamento de como a gente pode ocupar um papel social na sociedade. 

Junto com uma adolescência, até certo ponto, precoce, (sic) mas aliado também a um 

sentimento de aventura que a gente tem muito nessa idade, de destemor e ilusório. 

Porque, por incrível que pudesse parecer, a gente achava que íamos derrubar a 

ditadura mesmo. A gente acreditava que ia poder fazer isso. (Sic) Tínhamos realmente 

muita força, não há dúvidas.18 

 

Assim, torna-se possível fazer enfatizar as perspectivas de Michelle Perrot e de Ana 

Maria Colling. A primeira, quando aborda a questão da ausência das mulheres liderando 

quaisquer espaços, ocupando cargos sempre subjugados; enquanto a segunda trata mais 

especificamente da escassez de mulheres como líderes de movimentos militantes, movimentos 

estudantis. Em Salvador, esse padrão foi quebrado algumas vezes, uma delas com Doris 

Serrano, que presidiu o Grêmio Estudantil nos anos em que as manifestações de jovens contra 

o regime estavam borbulhando, concebendo seus primeiros passos. 

A entrevistada, que naqueles anos acabou ingressando no mesmo partido de várias 

outras mulheres depoentes, a Ação Popular, quando questionada sobre as peripécias de quando 

era militante estudantil, reconhece com tranquilidade a sua importância naquele momento. 

 
17 Trecho 3 da entrevista com a ex-aluna do Colégio Central, Ana Maria Pedreira Franco de Castro. 
18 Trecho 1 da entrevista com a ex-aluna e ex-presidente do Grêmio estudantil do Colégio Central Doris Serrano. 
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Doris tem plena consciência que era um indivíduo de destaque no movimento estudantil 

soteropolitano: “eu posso dizer isso com modéstia, eu fui a liderança feminina mais importante 

e mais destacada” (SERRANO, 2021). E, de fato, foi, pois, suas companheiras, quando 

relembram ou são instigadas a lembrar do nome Doris Serrano, sempre afirmam ter conhecido 

o trabalho de militância que ela fez dentro e fora do Colégio Central:  

Fui uma das lideranças mais importantes também, dentro do rol do movimento 

secundarista, como do movimento estudantil como um todo. Eu realmente tinha um 

destaque. [...]. Eu tinha dezesseis anos, não tinha medo de nada, era incrível! Incrível 

isso, é o jovem.... Eu era perseguida, eu era seguida, entendeu? Eu não tinha medo, ia 

para as passeatas, naquela época a gente fazia os Coquetéis Molotov, (sic) a polícia 

entrava com sprays e a gente enfrentava.19 

 

Dentro dessa perspectiva, foi também perguntado a Doris se haviam conflitos entre os 

gêneros, sobretudo com outros líderes – homens em sua maioria – naquele momento de 

efervescência política interna e externa ao colégio. Segundo ela, estavam todos sempre juntos, 

em grupos com ambos os gêneros, onde não havia uma separação entre aquilo que apenas 

homens deveriam fazer ou que era restrito às mulheres, porém, ela reconhece que a presença 

masculina era predominante: 

Eram grupos mistos, com predominância da presença masculina. Nós tínhamos muito 

mais líderes homens, do que líderes mulheres. [...]. É claro que entre as mulheres, 

assim como entre os homens sempre houve, e acho que haverá, as cumplicidades, as 

partilhas, enfim.... Sem que a gente tenha que conceituar isso. [...]. Eu não sentia na 

época alguma discriminação por isso (por ser mulher), honestamente nunca senti. E 

vou te dizer, os nossos companheiros, quando apareciam, eles eram muito afáveis, 

sempre me trataram bem. [...]. Talvez em outros setores isso acontecesse, mas eu não 

posso falar sobre isso, não (sic) sofri nenhum tipo de assédio. (Sic). Tinha uma 

solidariedade, uma fraternidade muito grande. [...] E, inclusive, (sic) nós (mulheres) 

éramos minoria, conheci outras companheiras na época de outros lugares, ou até 

mesmo daqui, e quando vinham companheiros de fora, para conhecer (sic) tinha muita 

alegria nisso. Eles admiravam, nós nos admirávamos, nós mulheres quando nos 

encontrávamos, sabe? (Sic) Era bom.20 

 

Essas questões são profundamente interessantes e passíveis de análise, pois, Colling 

(1997), traz uma abordagem na qual as companheiras se enxergavam de uma maneira 

específica. Haviam as de direita, as alienadas e as deusas. As militantes seriam as “deusas”, 

estavam propensas a lutar pela democracia, contra a ditadura militar a todo custo. Ou seja, a 

partir desse tratamento, pode-se inferir a existência de uma admiração entre as militantes. Além 

disso, o traço da fraternidade, sobretudo da proteção masculina é um ponto comum encontrado 

 
19 Trecho 3 da entrevista com a ex-aluna e ex-presidente do Grêmio estudantil do Colégio Central Doris Serrano. 
20 Trecho 4 da entrevista com a ex-aluna e ex-presidente do Grêmio estudantil do Colégio Central Doris Serrano. 
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nos textos e fontes. Os militantes protegeriam as companheiras, sempre preocupados com a 

segurança delas.21 

A entrevista com Doris Serrano aprofundou o tema do lugar da mulher como liderança, 

uma das únicas e mais importantes na Bahia. Entender, sobretudo, como funcionavam as 

dinâmicas entre ela e todo o aparato que a envolvia, suas relações com companheiras e 

companheiros, sua relação com a repressão e com tudo que significava ser uma militante 

política: 

Eu não sei te explicar direito quando começou.... Eu sempre falei bem, desde cedo 

que eu (sic) me expresso bem. Minha voz tem presença, eu tenho isso, até hoje (sic) 

eu chamo um pouco de atenção. Então, acho que foi um pouco por aí, comecei a me 

expressar e essa expressão começou a ter eco. E no início, realmente era um pouco 

estranho, porque eu era a única mesmo, era diferente. É uma mulher que estava 

começando a disputar a liderança, mas foi muito rápido isso (sic), em um instante eu 

já estava no palanque, já estava lá em cima. Na verdade, é o seguinte, em 1967 eu 

começo, mas na retomada do Grêmio quem é eleito é Mário, era uma liderança que 

já estava rolando lá; ele também era da Ação Popular. Mas, em 1968, há uma nova 

eleição do Grêmio porque Mário estava saindo e eu fui eleita. Até hoje eu não 

esqueço (sic) ... O Central, naquela época, tinha seis mil alunos nos turnos, e nós 

colocamos (sic) mil e vinte votos de frente (sic). Então foi uma vitória assim... Eu 

fui carregada! Eu nunca mais na vida esqueci esse sentimento, essa emoção. Foi 

muito forte, muito lindo o reconhecimento.22 

 

Ser uma mulher sempre exigiu muito, de tudo, muito. Exigiu-se comportamento, tom, 

modo, espaço e ser. Ser uma mulher militante, nem cabe na mesma sentença, nunca foi 

permitido a união do gênero feminino e a política. Precisaram lutar por isso, precisaram lutar 

por ser, sem ter que seguir os padrões de quem deveriam obedecer. As mulheres baianas 

derrubaram os muros, as estudantes que militaram bravamente subverteram dois sistemas, a 

ditadura e a sociedade. Para elas, nunca foi sobre ouvir e seguir a ordem, sempre foi sobre 

desarticular quem comanda o sistema: 

Uma coisa que me marcou muito nessa militância (sic) foi o poder. É o poder que as 

pessoas podem ter sobre as outras... A gente não sabe da onde vem. Uma vez, eles 

fecharam o Central, fecharam o portão e não deixaram os estudantes entrar. Os 

estudantes iam entrar e fazer coisas lá dentro, faixas, molotovs, assembleia... E eu 

liderei a abertura do portão. É impressionante isso. Subi em um carro, dando ordens, 

fazendo discurso e mobilizando aquele pessoal todo! Com a força do corpo, romperam 

o cadeado. E conseguimos. Que poder é esse? O que é que faz uma liderança? [...] Por 

vezes, eu acho, que essa militância, tão nova, me aleijou um pouco do meu (sic) ser 

feminino. Você tinha que se comportar como uma tropa.23  

 

 
21 C.f. COLLING, Ana Maria. A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Record: 

Rosa dos Tempos, 1997. p. 66-72. 
22 Trecho 5 da entrevista com a ex-aluna e ex-presidente do Grêmio estudantil do Colégio Central Doris Serrano. 
23 Trecho 6 da entrevista com a ex-aluna e ex-presidente do Grêmio estudantil do Colégio Central Doris Serrano. 
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Vivendo uma ditadura militar, liderada por generais, as mulheres militantes tornaram-

se as próprias tropas. Formaram, elas mesmas, seus exércitos. O movimento que combateu a 

repressão, o movimento estudantil, a esquerda, aqueles que lutaram contra o sistema repressor, 

constituíram seus próprios batalhões. Nessa guerra, pouco importava o uniforme, lutaram com 

seus corpos e suas mentes.   

 

CONCLUSÃO 

 

Este artigo teve como principal busca a identidade da mulher baiana, sobretudo 

soteropolitana, como militante contra a repressão da ditadura civil militar. Mais 

especificamente, compreender quem foram as mulheres que atuaram no movimento estudantil 

naquele período.  

A pesquisa trouxe à tona a voz das mulheres da Bahia, com o destaque para a capital 

Salvador: descrever os meios pelos quais elas atuaram, como desenvolveram suas atividades, 

que tipo de relações sociais e de gênero foram construídas dentro do movimento estudantil, 

dentro da militância em si. Conhecemos a história política dessas mulheres, onde tudo começou. 

Ana Guedes, Lúcia Guedes, Maria Liège, Mariluce Moura, Lúcia Leal, Ana Pedreira e Doris 

Serrano. Essas foram algumas dentre tantas mulheres que viveram e lutaram contra o regime 

ditatorial. Elas defenderam seus ideais, tornaram-se militantes por si só, diferente do que o 

aparato repressivo acreditava – que foram influenciadas por seus namorados, maridos, irmãos 

– lutaram pelo que acreditavam ser justo, para ter a liberdade de volta. 

Essa pesquisa trouxe à tona protagonistas esquecidas pela história, suas falas escondidas 

nas vozes de outros, sujeitos masculinos. Mulheres fortes que lutaram, em sua maioria, na 

adolescência, vestindo a camisa de suas escolas e depois das suas universidades. Na 

investigação, também, enfatizou-se aspectos da vida das estudantes de um colégio de referência 

histórica política, o Colégio Central, antro de grandes intelectuais e um dos mais antigos 

colégios da capital baiana. A relevância da pesquisa reside no estudo sobre as mulheres, 

mulheres militantes baianas, que resistiram à dupla dominação do final da segunda metade do 

século XX. À historiografia cabe destacar esses sujeitos, cabe registrar suas trajetórias devido 

à importância de cada uma delas para a construção de uma democracia brasileira que, no atual 

cenário político, resiste por um fio. 
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TEKOHA 

 

Cristina Araripe Fernandes1 

 

 

Em língua guarani, Tekoha é lugar; Tekó, o modo de ser e Bem Viver; Opy, a casa de 

reza. Combinados no espaço-tempo presente, Tekoha é a terra como lugar do corpo que recusa 

o não lugar. Mas o que é a terra? A Gaia? Um planeta? Matéria húmus? O que é um corpo? 

Uma conformação, uma carcaça, um aglomerado? O que é um lugar? O que é um não lugar? 

Enquanto o devir-humano devorava o mundo, tomando de assalto a vida, os lugares se 

emaranhavam, as rezas, muitas, perdiam-se em todas as direções; os corpos abriam valas. 

Estávamos novamente em guerra. Um holocausto, uma geofagia, uma impossibilidade de cura 

para gráficos ascendentes. Um vírus tomou de assalto o mundo e começou a devolver algumas 

coisas aos seus lugares. A casa era o lugar do confinamento, da expectativa pela devolução do 

normal, mas com a proliferação das mortes, a rua foi silenciando transeuntes. Reativamos a 

composteira, abrimos espaços para plantar a ver se a vida brotaria em respostas. Aílton Krenak 

(2019) tinha o dedo apontado para a Floresta, território de todas as fugas desde as primeiras 

invasões. Irônicas, as abóboras cresciam na nesga de terra do apartamento, indiferentes a tudo. 

O vírus procurava pelos humanos. Havia chegado a hora da humanidade, do humanismo que 

mata, defeca e fornica em nome de Deus. Pausa para assistir o vídeo sobre hortas caseiras.  

Interrompemos a programação geral para confessar que o medo é fabricado. Conforme 

tocávamos a terra, e ela respondia fazendo aderências às peles, deixávamos tudo para observar 

a movência do húmus em nossas mãos, entrega quente, úmida e habitada pelo lugar do encontro. 

Enquanto o céu caía, espalhávamos sementes pela terra, que respondia com sons de fios 

tecelados na palavra-lugar. Isso é o sonho do Bem Viver, dizia a terra enquanto engolia 

sorridente as suas sementes. Quem está aí, Tempo, a comer as sementes que Ivo (LIMA, 2019) 

não viu? O silencioso sorridente vinha do disco de Paul Simon (2018). 

La fora, o céu despencava torrencialmente. Era a queda da Coroa, do capataz e do 

demônio canibal. O biopoder organizador da mercadoria. Aquele que tem nojo da Floresta, que 

coloca gado e soja, cana e milho transgênico, amálgama de Belo Monte para tudo queimar sem 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult) da Universidade Federal da 

Bahia. Contato: cafseg@yahoo.com.br. Trabalho apresentado no Simpósio Temático 10: História, educação e 

literatura dos povos indígenas: entre pesquisas, saberes e afetos, coordenado por Renata Ferreira de Oliveira, 

Maria Hilda Baqueiro Paraíso e Rafael Xucuru Kariri. 

mailto:cafseg@yahoo.com.br


 

 

181 

dó da vida. Aquele que mata e ri muito alto. Terracídio. Faz uma tomada do trator arrasando 

tudo e corta para o tormento da terra. Dá um close no ódio à mulher que sangra, e fecha nas 

mudas em germinação saindo de dentro da vagina. Só a imagem, sem legenda. A mãe da 

ninhada humana é a mesma de todos os mundanos sem lugar. Gente que se recusa ao não lugar. 

O próximo passo é a devolução das palavras ao lugar de onde vieram – da terra, agência 

de outro modo de existir. Então, fizemos um desenho da mística da palavra. Repassamos todas 

as escalas do conjunto de letras e intervalos que a língua guarda. Havíamos acordado a 

necessidade de despatologizar a palavra. Desmedicalizar a voz e meditar sobre os usos 

psicotrópicos dos verbos, enquanto alguém contemplava as contradições que envolviam os 

desvios que nos atacavam durante o sonho. Educar a audição para ouvir além do óbvio é das 

coisas mais difíceis, mas, talvez, auscultando a saída do atoleiro em que estamos metidos, 

ofereça alguma possibilidade de cerzimento do território em que fica a casa de reza para 

mitigação dos sofrimentos que nos foram impostos com a dissipação das interações sociais que 

nos expandiam.  

De um lado, tínhamos as narrativas que anunciavam o fim de mundos. Olhávamos para 

as catástrofes em curso no planeta, buscando pelas pistas do literário que saiu de si para 

encontrar outras fontes de água nítida. Precisávamos evidenciar o porquê de certas 

discursividades serem invalidadas. A Literatura que saiu de casa para fazer filhos com 

estranhos, coletou informações sobre a dissidência, expandindo campos de observação e voo 

para outros intercursos. Sim, o literário também é feito pelo sexo. O mundo é agenciado pelo 

sexo. Uma aproximação ao sexo nos devolveria a capacidade de ler de ouvido o imprescindível, 

ejetando o pensamento que divide tempo, ser, fragmento e dobra. 

A queda do céu é um projeto autoral radical. Uma voz depositada em dezenas de fitas 

k-7, que a Floresta engoliria se o escrevente não corresse de lá para um quarto de hotel 

amazônico. O povo da mercadoria gosta de ler imagens de papel. Como não escuta árvores, 

envia tudo ao laboratório para decantações. Só nos restava começar pelo fim do mundo, pela 

pandêmica subtração do território em virtude dos estupros contínuos aguentados pela terra. 

Paralelo, a família, a propriedade e o Estado seguiam imbricados na fornicação da vida. Nem 

um centímetro para o Bem Viver, apenas história e retrocessos atualizados pelo Ctrl+ 

Alt+Apague.  

Apague a pergunta ao problema. Extinga o propósito geral, desbote os detalhamentos 

que os permitam avançar. Perguntamos: quem deverá ser investigado? As respostas provisórias 

são as mais adequadas aos interrogatórios. Contextualize, atualize, trace percursos 
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investigativos, diferencie fontes de referências, descreva os modos de utilização do tempo, mas 

esconda o lugar da reza, proteja o território de Opy. É ela quem fixa a perspectiva ao solo. Ainda 

não fechamos o cálculo do custo, que prevê a devolução de mais três planetas. Como chegamos 

nessa conta? Quando achamos a cabeça de Luzia no que restou das cinzas.  Mas Luzia é devir-

fóssil, memória atemporal da terra, das partes moles que fossilizam mais rápido do que as partes 

duras. Anotar leva tempo. Enquanto Luzia se desestruturava no calor do fogo, foi anotando um 

pouco todos os dias. Luzia havia encontrado respostas para problemas de 12.500 datações, 

demarcando o direito de fossilizar.  Existia vida antes de 1988. No levante de Luzia pelo lugar-

seio da terra, pensávamos na provisoriedade do Haiti com suas aglomerações, restos de vagina 

e pó dos corpos soterrados em camadas, matéria deitada para folhação selvagem, reservando 

passagens para um transbordo de muitos desejos.  

As referências sobre o modo de ser e Bem Viver estão todas na terra, na transvaloração 

de todos os valores de um falso super-homem, que desconhece os encantamentos de vitalidades 

dos territórios. A vitalidade se combina pelo sexo desejante de linguagens e invenção. A voz 

não quer intermediação, quer sexo, potência que nela entrelaça gente, discurso e território para 

polifonias múltiplas até que insurjam vestígios do gozo da palavra caminhante do céu, dos 

fragmentos que iluminam detalhes, da confluência entre o político, a estética e a partilha.  

Tekoha é um lugar de sonho da palavra, força que salta do campo mimético para dentro 

do jogo de experimentações no qual é requerido domínio. Kopenawa nos expõe às vozes da 

Floresta, intensas de narração. A Floresta é ela mesma, Tekoha, Tekó e Opy dentro da Gaia, o 

lugar maior para expressão do modo de ser, Bem Viver e rezar.  Atravessamos as passagens de 

o rigoroso olhar originário, o que nos fez saltar da historicização linear para o ponto de 

insurgência do olhar do devir-fóssil, lugar que recusa o não lugar, porque placenta.  

A placenta da palavra traslada memórias ao território-corpo, emitindo o brilho dos 

arquivos vivos, que dançam entre céu e floresta a derrota do demônio da mercadoria, fazendo 

depósito de desaparecidos. O dasein da mercadoria é feito com muito mercúrio, enquanto a 

datação de Luzia é amálgama de carbono, chumbo e urânio. Quantos mil nomes precisa a Gaia-

Luzia para ter direito a caminhar pela Terra sem ser destruída pelo fogo criminoso do demônio 

canibal? Só o peito pode dizer, verbo feminino que engendra erotismo, placenta os lugares de 

onde vemos, insurgimos e sonhamos. As sementes das uvas que Ivo (LIMA, 2019) não viu, 

precisam de geleiras, não de mais sucateamento da Educação. Para isso, se pega uma porção de 

futuro, uma pitada de encontros, desapropria-se imposturas. Projete o que foi apagado. Desenhe 

um espaço com a reza de uma vida que navalha. Não podemos interromper o rito dos gestos 
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que abatem lugares com 80 tiros a caminho da festa. Na Opy, uma conversa arde outra. Rezar 

é desproduzir o léxico que não conhece verbetes. Um punhado de terra reduz e amplia. Uma 

reza agencia diagramas, cartografamos para perdas. Uma conversa abre outra. A terra é mãe é 

pai é tudo. Faz tempo que a gente não se abraça. A ideia de contaminação atravessa os lugares. 

Emaranhamentos. Abraços-coito interrompidos. A Literatura é fértil, quer parir com o seu corpo 

estranho um fruto para placentação de novos vocabulários. O que escapa, escorre, vai de uma 

ponta orgânica à matéria viva na outra.  

Bem Viver não é algo pronto. Bem Viver é exercício constante cozinhado na casa de 

reza. Um diálogo entre Abya Yala e todas as vaginas da terra. A terra é toda vagina. É toda “O 

parto” (ESBELL, 2012). Caminhar suavemente sobre o corpo das mães é preciso por motivo 

das mamas em câncer, território de todas as violências, Tekó infringido, Opy incendiada. A 

dívida de Portugal com os povos de Abya Yala Tekoha Pindorama é impagável. Fizeram com 

Pindorama o mesmo que perpetraram com Jesus, assassinaram e converteram em herói. Mas 

Makunaima não é herói.  

Makunaima é meu avô em mim (ESBELL, 2018). Makunaima é Tekoha, Tekó e Opy. 

A nossa última conversa com o neto de Makunaima nos deixou em Pindoramas. Um corredor 

entre nossos grifos e a localização exata de uma arca de gentes em si tatuou uma escrita em 

nossos corpo, e objetos transacionais do um grifo outro tomaram modos, formas e metáforas 

epistêmicas. A tônica de uma mutação enigmática sobre tantos eixos, planos e dimensões, 

fizeram triedros girantes no espaço em que nos constituímos Tekoha-Floresta. Fizemos redes 

com o eixo das celestes e terrestres psicociências, em seu propósito de exatidões e 

cientificidades. Improvisamos fuxicos com os retalhos da vida e da linguagem. Inventamos 

tecelagens com o eixo das reflexões filosóficas, pensando se, afinal, há uma analítica da finitude 

que possa compreender o que se passa numa casa de reza? Caso contrário, teorizamos no vazio. 

Falamos o nome de todos os que voltaram a colocar o dedo na garganta como banzeiro 

(BRUM, 2021) pessoal, porque ficaram com aquela náusea seca de uma vida toda consumida 

pela usina. Enfim, há tantos modos de construir um fim de mundo, de gentes, de lugares, que 

tudo isso se meteu no texto que pensamos remeter a ti, legente.  Começamos a tomar nota do 

Xapiri definindo planos e dimensões do ontem. Hoje é sábado, mas não fomos à praia, olhamos 

da janela e vimos o mar pairando solitário pelos planos daquele eixo que dorme um sono de 

futuro.  Depois bebemos todo o café que havia na garrafa térmica e que já ia morno feito pó de 

yakoana (KOPENAWA; ALBERT, 2015), matéria visionária que dilata a língua do xamã. 
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Ainda nos lembramos de Estamira, Solange e da menina Kaigang Daiane Griá Sales, também 

dos que foram levados para os zoológicos humanos da Alemanha. Será que a Europa tem jeito?  

Depois ficamos rabiscando sobre a superfície do pensamento, e vimos quando 

sentimentos e reflexões filosóficas planam feito Berta no diário do Darcy dizendo em saudades: 

“20 de Nov de 1949: – Berta, abro este diário com seu nome. Dia a dia escreverei o que me 

suceder, sentindo que falo com você”. Eram os Kadiwéu. Avisamos que o traço cruzou o eixo 

das ciências da vida com a produção das mercadorias. Nosso coração entrou em desterro no dia 

02 de novembro de 2021. Foi suicídio. O que fazer agora? O único jeito é ficar de fora das 

dimensões do plano piloto, paisagem que nunca se alterará. Hoje entraremos no triedro pelas 

fissuras do saber. O segurança disse aos Xokleng2 que bastava a eles penetrarem pelos volumes 

das dimensões e permanecerem naquele lugar da cópia para representação do outro. Em troca, 

no cardápio seriam oferecidas vidas, mãos e linguagens. Eles disseram não, que já conheciam 

cada prato, cada epistemologia. Traços e moldes comuns que não cabem no Bem Viver de 

todos. O Ferréz (1975) escreveu um Manifesto de Abertura: Terrorismo literário. A regra 

passou a ser, meter o pé na porta para penetrar surdamente no reino das palavras.  Depois, o 

outro problema era o fato das regiões serem abaladas e habitadas por um tipo de prática, e 

provocar essa perpétua inquietação, esse perenal questionamento, essa forma eviterna de 

criticar, essa inclinação para uma imortal contestação. As portas da Opy estavam trancadas, a 

ela era negada entrada às gentes do lugar. O pensamento quer brotar não só da linguagem, quer 

Bem Viver da seiva da coisa toda, modo de ser e estar. Queremos o apagar das Luzes para ver 

desintegrar o estranho macho adulto branco sempre no poder (VELOSO, 1989), essa invenção 

para quem a arca tem data de encerramento. Pensamos recorrer ao Freud (2016), ao Lévi-

Strauss (1996) e às fronteiras perdidas da linguagem e da escrita.  Insistimos na travesti e no 

corpo que não para de produzir cores. Dizem que o peito pode sair do lugar, que é do homem e 

é da mulher o câncer e que o deixem representar. Diz o João Miguel (1970-) que o lance é fazer 

o seu caminho e não comer caruru azedo.  

Adeus ideia de origem, no sertão a água é sangue. Coisas não fundam problema. 

Palavras desimportam objetos, a dificuldade incerta e precariza. O seu sistema é para o olhar. 

Fico com o sonho do xamã, também com a ideia que a ciência não compreende. As leis 

escapam. Ignoramos quem seja esse que nos aborda. Não sabemos mais falar a sua língua. O 

luto abateu-se em nós. Lá fora há uma guerra civilizacional, a Floresta queima, o mercúrio jorra. 

 
2 Povo Xokleng. Disponível em: < Xokleng - Povos Indígenas no Brasil (socioambiental.org)>. Acesso em: 12 dez 

2021.  

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xokleng
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Dragas matam Yanomami que sentem saudade do rio de quem já não bebem.  Mas por dentro 

desvanecemos seus conceitos. Liquefazemos as identidades. Mudamos o curso das palavras. É 

preciso dançar a morte.  

A conclusão pede um inconclusivo para permanecer germinando já que os suportes de 

ler do mundo também mudam sem parar, entretanto, melhor não esquecer ainda que em meio à 

tantas transformações, formas que antecederam as atuais materialidades sempre encontram 

caminhos para retornar, esse é o fluxo contínuo da vida. Não há cessação de processo, e sim 

novas respostas adaptativas a novos processos. Leia o texto como quem escuta, desse jeito a 

mística da palavra abre as portas do Tekoha que vive dentro do legente na travessia do tempo. 

Uma manifestação de sons que sempre caminham em direção aos corpos para propagação. Na 

ponta de recepção dessa mística, os visionários de todos os tempos rezam sonhos. Fazemos em 

claro que essa inscrição se insere parassonhos no suporte da visão, penetração no místico espaço 

dos acontecimentos que escapam ao comum. Aqui não há comuns, apenas aparências de coisas 

ordinárias. Por isso, compartilhado numa forma ficcional, mais livre, porque também 

processual. Certamente, há uma materialidade expressa pelo conjunto de processos 

experimentados, mas não deve haver perda para o ouvinte que queira explorar apenas uma faixa 

desse artigo-álbum.  

É desejável que aquele que mira, aproxime-se dessa conversa, no qual tempos e eventos 

são amalgamados para produção de sons e visualidades, para imaginar mais, ir além da oferta, 

colocando nela sua própria voz. Os processos aqui espelhados foram realizados como gestos no 

tempo dos acontecimentos, da afetação pandêmica das palavras, da produção e captura das 

imagens, na deformação de crenças estabelecidas por uma ordem de visão intervalar, que 

estabelece modelos e distanciamentos que a escrita deve suportar em cada gênero. Ocorre que 

há uma produção em barro na laboração com os intervalos. 

Cada processo que ocorre em um Tekoha é completo em si mesmo, mas também aberto 

para complementações atemporais. Daí a escolha por mostrá-lo no modo entidade ficcional, 

peça que pode ser absorvida quando explorada as suas infinitas repetições, porém sem deixar 

que sejam esvaziadas pelo próprio processo exploratório. Pensar a imagem por composição – 

Tekoha, Tekó, Opy –, aderindo sonoridades é algo que excita a visão para o sonho do Bem Viver 

como alguma coisa concreta, uma aproximação desejável e realizável entre a Floresta e os 

nossos territórios urbanos, produzidos para apagamento do olhar.  

A cidade, como poesia concreta, também é parte dos tecidos que integram os mundos 

disseminados pelos arranjos estabelecidos entre os elementos. Assim, que se analisarmos a 
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constituição de uma galáxia, não encontraremos oposições entre as profundezas oceânicas, os 

cursos das larvas de um vulcão ou o sonho dos xamãs. São vozes que ecoam das casas de reza 

e atravessam os mundos. Por isso, não fazia sentido escrever etnografando, mas captar a 

cinestesia que vai bricolando lugares, processos de subjetivação e espaços sagrados, territórios 

em movimentos em todas as direções e temporalidades. Também não se trata de manipular o 

tecido traumático para reviver o trauma, mas de compreender que tudo, e sempre, neste espaço-

mundo se dá por um jogo entre forças que operam por antagonismo somente enquanto durar a 

cafetinagem com a vida, e, sobretudo, se enquanto essas letras se desenham em pele de papel 

permaneçam palavras para o povo do esquecimento. Aqui entra o sonho como potência de 

criação e existência, não tanto pelo que pode construir, mas colocar em circulação. E é isso a 

que recorremos quando apostamos na possibilidade auditiva para acionamento da delicadeza 

do corpo, alcalinizando, regenerando a escuta.  

Ora, é possível fazer muita coisa com o sangue dos Yanomami na geladeira e o manto 

nos museus. Entre esses materiais há uma afinidade que dá sentido ao que aconteceu, está 

acontecendo e poderá acontecer, caso exista um futuro. E isso diz respeito a uma ética do 

cuidado no enfretamento de uma crise de proporções mundiais como a que estamos imersos. 

No caminho do amalgamento muitos mundos morrerão, mas a questão é saber o quanto é 

possível mobilizar no tecido contínuo de uma Literatura que se escreve com o corpo, em sentido 

de parcerias e camaradagens utópicas que nos tirem do coma existencial a que nos entregamos. 

Temos escrito pensando na morte como o fogo que nos resgata para refúgios habitáveis. Talvez, 

uma versão nova para velhos problemas. Mas as experiências em avulso sempre implicam 

perdas, conceituais e ritualísticas, manipular suas materialidades para novos formatos pode 

ajudar a ouvir algum som que tenha escapado em outras edições.  

Quantas casas de reza serão queimadas até que identifiquemos seus gemidos? Gritam 

os corpos, visíveis e invisíveis, com as dissonâncias que vão encontrando. Ao mesmo tempo, 

misturam-se densidades, contrapondo camadas e conceitos.  Tudo vai ficando mais misturado 

e mais enxuto para caber na maquinaria dos encontros. Tem a ver com olhar e sentir o sonho 

como uma prática aberta para pensar o momento e o devir-fóssil, esse material atemporal que 

imprime uma marca de passagem ininterrupta nos acontecimentos. Diferente da memória, para 

a qual se institucionalizam ritos e espaços de permanência, o fóssil se mantém vivo no seu 

contato com a Gaia, e segue registrando sua percepção dos acontecimentos na tela matriz – o 

corpo da terra.  
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É o fóssil que há no intercurso com a cova que nos captura como protoimagens. 

Sementários são covas, espaços para a espera da planta. Pelo esforço que há no processo de 

germinação, acompanhamos uma nova geração de corpos em exercício misterioso com a vida.  

O exercício corpo do modo de ser e Bem Viver como germinação é o processo que torna visível 

o surgimento de tudo no campo das visualidades. A partir do estabelecimento da conexão com 

uma fenda existente no veio principal da imagem pelo qual a informação circula é possível 

surfar ondas comunicativas que se reconhecem em parentela. Sem Opy não há Tekó, sem 

Tekoha não há Tekó como possibilidade de ser e Bem Viver de certo modo. Não basta ter a 

terra, roubar a terra, execrar a terra. Temos que nos deixar devorar por ela. A terra tem fome de 

corpos.    

Sonhar o sonho do Bem Viver como real é um manifesto fóssil, cujo objetivo é colocar 

tudo para dentro do tecido espacial em que o sonho acontece lá onde a miração pulsa e o 

registrador de amor escreve. Quem o escuta o que se passa na Opy é tocado por seu devir fóssil, 

seu dasein mítico, sua política sagrada de leiautoria do mundo, onde seiva, suor e saliva se 

misturam para produzir uma cultura da voz. No corpo indomesticável circuita a filosofia 

selvagem do fóssil. O medicamento do fóssil é afeto. Afetação em protoestado de relação com 

os mundos que cada outro é. A saúde de cada miração está no fato de que nela os encontros 

operam multiplicidade de contatos.  

O manifesto fóssil, lugar do qual o olho mira o mundo, convoca a ver, ouvir e assumir 

um lugar na fiação da ideia, de uma cura como sonho possível, de um processador de gestos em 

tempo real de ocorrências. Livres das limitações amedrontadoras confirma-se a verdade em seu 

estado absolutamente bruto, desde sempre preservado nas profundezas dos territórios intocáveis 

pelos povos de Abya Yala. Diante do êxtase do Bem Viver colocado em estado de protomiração 

pelos seres transparentes, em lugar da crença desfocada pelo olho mercantil, pode voltar a 

operar um estado de presença que é conectado a tudo pela língua do lugar.  

O valor de ouvir a mística da palavra na consideração de que ali uma verdade está a se 

materializar diante de nós, faz com que a aproximação entre territórios que operam pela e para 

formulação do gesto através de uma sacralidade, porque livre do abuso do mundo, ganhe corpo. 

O poder do sonho, que dispersa a alienação pelo ato de reconexão das passagens entre mundos, 

é uma prática do dasein e do devir, e que age simultaneamente nos corpos coletivo e individual. 

Quando o processador de pensamentos e sentimentos registra a miração dentro da miração, o 

corpo de sonho se mantém desperto e a experiência pode ser d’escrita. 
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A noção de campo que exercitamos aqui é geológica, no sentido da geologia como 

gramática da terra, deixando-nos guiar por suas paisagens fonéticas, suas lógicas fonomórficas, 

seus organismos sintáticos e compostos semânticos, tudo operando a contínua rebrotação do 

Bem Viver em seu amálgama estético para o sonho.  A aproximação ao sonho demanda a 

passagem do olho para o território de angulação da visão, espaços de circulação que a Gaia tece 

como aberturas para a experiência no delicado, fino e protoestésico espaço do ver. 
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O VAQUEIRO QUE NÃO ERA MARCA DE GENTE: UMA HISTÓRIA SOCIAL 

DAS MASCULINIDADES POPULARES NA BAHIA  

(FEIRA DE SANTANA, SÉCULO XX) 

 

Alessandro Cerqueira Bastos1 

 

 

Nas últimas décadas nos planos nacional e internacional, a chamada História das 

relações de gênero ou dos gêneros, como preferem alguns, tem conquistado espaço nos meios 

acadêmicos. Vencida, ainda que parcialmente, a resistência de importantes historiadores, o 

referido campo de estudos, por meio do exame de variada documentação e distintos enfoques 

teóricos, tem ajudado a desfazer a crença de que haveria uma natureza atemporal capaz de 

condicionar as experiências feminina e masculina. Identidades, práticas, representações 

femininas e masculinas, configurações de sexo, distintos gêneros na pluralidade de contextos 

históricos são, pois, objetos daqueles e daquelas dedicadas aos estudos de gênero. Apesar disso, 

conforme balanço de duas importantes historiadoras da área, os estudos referentes às 

masculinidades ainda são realizados de maneira tímida (PEDRO; SOIHET, 2007), o que talvez 

seja explicado pelas dúvidas a respeito dos impactos políticos que tais estudos resultariam. 

Afinal, os feminismos têm, ao longo de sua história, tematizados a invisibilidade das mulheres 

e as inúmeras violências a quais estas estão submetidas e, por isso, à primeira vista um estudo 

sobre homens seria o oposto destas preocupações teóricas e políticas. 

Por outro lado, se prestarmos atenção às discussões conceituais desenvolvidas pela 

historiadora Joan Scott (1995) desde ali já havia uma preocupação em recorrer ao gênero como 

categoria de análise relacional e relativa, de tal sorte que as preocupações de pesquisa deveriam 

situar como homens e mulheres, masculinidades e feminilidades são construídos e 

representados em relação umas as outras. Assim, o prognóstico de Scott era de que a 

incorporação da categoria ‘gênero’ não deveria levar a mais histórias das mulheres, mas, antes, 

tratar-se-ia de uma guinada teórica capaz de interrogar a construção dos papeis, práticas e 

discursos assumidos, contestados ou reformulados por ambos os sexos. 

A par destas preocupações, este texto fruto das reflexões desenvolvidas no âmbito do 

simpósio temático se orienta no sentido de discutir alguns aspectos das masculinidades de 

homens populares de Feira de Santana, importante cidade do interior da Bahia, na década de 

 
1 Universidade Federal da Bahia. Contato: alessbastos1997@gmail.com. Trabalho apresentado no Simpósio 

Temático 11: Histórias de violência: representações de gênero, classe e raça em pesquisas com fontes 

criminais, coordenado por Nancy Rita Sento Sé de Assis, Stefanie Rocha Carneiro Pinho e Gilson Souza de Jesus. 
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1960 por meio de documentação judicial. O uso do processo crime como testemunho histórico 

já é de muito conhecido pela historiografia brasileira e internacional. Tal amadurecimento 

permite, a meu ver, refletir sobre fontes já conhecidas, refazendo novas questões, iluminando 

outras que nem sequer eram vistas como problema histórico – como as masculinidades.  Os 

estudos realizados por Sidney Chalhoub (2001), Magali Engel (2000) e Martha Abreu (1989) 

são indispensáveis para os procedimentos metodológicos aqui adotados. Cada um a seu modo, 

Chalhoub, Engel e Abreu tomam as peças jurídicas enquanto janelas através das quais é possível 

vislumbrar alguns vestígios e fragmentos de experiências do passado. De tal sorte que as lutas 

estabelecidas no âmbito do cotidiano das classes trabalhadores chegam ao nosso conhecimento 

através de momentos em que normas sociais - como a que proíbe matar - foram rompidas. E, 

da mesma forma, as fontes jurídicas permanecem como documentação incontornável para 

interessados em saber como os diferentes sujeitos sociais pensavam sobre suas próprias vidas. 

E, nesse particular, como pensavam sobre as normas e os valores associados às masculinidades, 

imprimindo-lhe novos sentidos e disputando seus sentidos. 

Após estes breves esclarecimentos a respeito das fontes e os tratamentos metodológicos, 

passemos às histórias. 

Os vaqueiros são personagens que marcam todo um imaginário construído acerca do 

sertão nordestino. São figuras emblemáticas as quais se associam a importância da palavra, da 

fidelidade e da relação quase simbiótica com o campo e os animais – o gado e o cavalo. Envoltos 

em aura quase místicas, tais figuras alimentam até mesmo cosmovisões religiosas, onde 

exercem o papel de entidades mágicas, apesar disso neste breve texto preocupo-me em discutir 

os sentidos e práticas de masculinidades desenvolvidas por alguns destes sujeitos, os quais 

compuseram ao lado de lavradores, magarefes, pedreiros, ladrilheiros, cavaqueiros, carroceiros, 

etc. O que tenha chamado de classes populares ou classes trabalhadoras2. Deste modo, um caso 

de homicídio envolvendo um suposto vaqueiro e dois vendedores de joia merece nosso 

destaque.  

Joaquim Freire, comerciante, natural de Pernambuco, do distrito de pacatu, foi acusado 

de assassinar José Francisco, também natural de Pernambuco, de codinome Baronesa, e 

 
2 É evidente o meu desconforto com a precariedade da categoria popular, pois o mesmo pode abarcar um universo 

pouco definido de ocupações socioprofissionais, condições econômicas, status, identidades, etc., o qual ainda se 

acrescentam as questões raciais, de cor, sexualidade, região etc. Apesar disso, utilizo o termo masculinidade 

popular ou masculinidades populares por minha conta e risco, sabendo que os conceitos servem na medida que 

esclarecem sobre a realidade estudada e não devem ser camisas de força. Contudo, ressalto que E. P. Thompson 

(1998) já sustentava que não bastava eliminar o conceito de popular, mas, antes, era necessário refletir como tal 

noção ganhava sentido nos contextos particulares e históricos em que fora empregado. 
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apontado por alguns como vaqueiro. Os dois homens estavam numa venda jogando relacinho – 

como era chamado jogo de baralho, e apesar dos divertimentos um conflito teria se instaurado 

entre eles e, consequentemente, tensões explodiram.  

De acordo com o depoimento do acusado, José Francisco teria dito o seguinte nestes 

termos: “você fez uma danada comigo, porque você me chamou de ladrão, ao que o interrogado 

lhe respondeu que não havia lhe chamado de ladrão, mesmo ele interrogado precisava criar os 

filhos e queria que a vítima também criasse os dela; nisto José Francisco ameaçou o interrogado 

com uma taca (?)” (CEDOC, Sessão Judiciária, Est:3, Cx:66, Doc:1215).A troca de acusações 

está explícita neste diálogo entre os homens, especialmente se considerarmos que afirmar que 

tinha filho para criar denota menos um amor paternal e, sim, uma maneira de dizer que tais 

ameaças poderiam levá-los às últimas consequências. Foi o que ocorreu. A partir de então, 

armado com um revólver, o acusado relata ter atirado, mas não sabia informar muito sobre o 

desfecho, pois teria atirado e correu em seguida. Em outros interrogatórios, porém, o acusado 

teria mudado sua versão, chegando a imputar a culpa a um irmão dele, quem havia 

supostamente fugido para bem longe depois do episódio. 

O depoimento menciona um instrumento utilizado nas agressões que merece nossa 

atenção. A taca de cavalo pode ser feita a partir do pênis animal após ter sido seco, assim como 

de couro, ambos materiais os quais se associam aos referenciais culturais sertanejos. Do mesmo 

modo, não seria exagero vislumbrar algumas associações com as masculinidades, pois associa-

se à fertilidade, possuindo algum sentido fálico.  

Ademais, na troca de provocações entre os rapazes o termo ladrão ganhou um destaque. 

É muito provável que a imputação de ladrão tenha ferido um senso de honestidade cultivado 

por Baronesa. Afinal, a associação entre masculinidade e trabalho parece ter ganhado uma 

centralidade, a qual ainda carece de maiores aprofundamentos em termos historiográficos e 

antropológicos, como salientou Miriam Grossi (2004) em texto já clássico sobre 

masculinidades. Deste modo, é possível que ser trabalhador fosse um elemento que atribuísse 

positividade às masculinidades trabalhadoras, onde o status de honestidade seria apreciado no 

meio social no qual eles estavam inseridos. 

 Apesar de pertencerem a um mundo em comum, partilhando talvez de valores e 

referenciais, alguns elementos despontam como indícios de alguma diferenciação social. É o 

caso, a nosso ver, do codinome Baronesa atribuído à vítima José Francisco. O termo foi grafado 

no feminino, razão pela qual não tenho elementos para discutir, e remete ainda a um grau de 

autoridade advinda de títulos nobiliárquicos originários de um passado bem distante, inexistente 
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no período histórico aqui situado. Ainda hoje em diferentes partes da Bahia o termo barão, no 

masculino, se remete a um homem com destacada importância econômica, mesmo que oriundos 

dos meios populares. Por que José Francisco foi chamado de baronesa e não barão? Seria uma 

espécie de zombaria? 

Impossível saber. De todo modo, prosseguindo a leitura da fonte ficamos informados 

sobre as relações que se estabeleciam entre a vítima e o acusado, bem com destes com a 

comunidade na qual estavam inseridos. Vejamos então alguns testemunhos. 

Embora o conflito tenha resultado em morte, Antonio Ferreira de carvalho, solteiro, 

pardo, marceneiro, chegou a afirmar que “nunca teve qualquer zuada” entre os rapazes. Sobre 

“os dois acusados, Joaquim e Elias, andavam diariamente armados; e as suas armas eram 

variadas, pois eles faziam negócios com as mesmas” Sobre Baronesa, declarou que “era um 

ótimo rapaz enquanto não bebia, pois, sob a ação do álcool topava qualquer parada”, o mesmo 

“trabalhava na matança de criações, aos sábados” e vivia com mulher e alguns filhos. Ao 

descrever a vítima, o depoente nos dá uma ideia de como o rapaz se apresentava imponente. De 

acordo com ele, Baronesa chegou montado de jumento, trazia uma taca e em cada um dos pés 

possuía uma espora. Sem dúvida, a vestimenta despertava a atenção daqueles que a observava 

a cena, se assim não fosse o marceneiro não recordaria de tantos elementos. Ainda sobre os 

detalhes, o depoente acrescenta uma outra informação muito útil, de maneira taxativa, ele diz: 

“todo mundo anda armado pois quem não usa revolver usa peixeira” (CEDOC, Sessão 

Judiciária, Est:3, Cx:66, Doc:1215). Essa última informação se relaciona diretamente às 

preocupações deste texto. Afinal, quais são os significados deste uso generalizados de 

armamento? Será fruto de um mero exagero do depoente? Ou a fala é um reflexo da adesão 

incontestável daquela “masculinidade hegemônica” pelos homens da comunidade? 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013). 

A meu ver, é preciso melhor situar estas percepções nas realidades históricas em que 

foram construídas. Ter uma peixeira e um revólver poderia estar associado a uma espécie de 

ostentação de poder, amplamente disseminado nestas relações sociais. Recorrer a esses 

instrumentos poderia ser crucial para a proteção pessoal, especialmente se considerarmos que 

a resolução de conflitos poderia justamente se basear nestes princípios. A cena se desenrola às 

margens de uma pista, um lugar onde se cruzam diferentes localidades e, por isso, pessoas 

vindas destes lugares passam, se relacionam e conflitam umas com as outras. É preciso, pois, 

estar a postos para sua própria proteção. 
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Outro elemento que se associa muito comumente às masculinidades são as bebidas 

alcoólicas. É inegável que estas sejam um indicativo importante de masculinidades, mas não 

parece ser amplamente tolerada no seio da comunidade por todos os seus membros. Ou pelo 

menos seus excessos. Aliás, como tenho observado na documentação, os excessos de valentia 

e bravura, então vistos como representação constante das masculinidades sertanejas e 

nordestinas, também não foram aceitos de maneira irrestritas ou mesmo aderidos de maneira 

absoluta.  

Roque Ferreira, casado, pacatú, mais ou menos 54 anos, comerciante, informou que 

estava com sua barraca às margens da estrada de rodagem, quando Baronesa apareceu todo 

calçado de esporas e usando uma taca, afirmando que naquele momento iria dar uma surra num 

cachorro. Observa-se o esforço em situar a vestimenta do rapaz, ressaltando as esporas e a taca 

como num depoimento já aqui apresentado. Ademais, ressalto que o termo cachorro é algo 

altamente desqualificante, pois associa o homem a um animal não-humano e, portanto, sugere 

seu rebaixamento. Roque teria visto baronesa de longe “com a taca levantada e encostada ao 

rosto de Joaquim, parecendo ao depoente que baronesa queria bater em Joaquim e que este 

estava brincando com Baronesa”. Como tenho discutido ao longo de minhas pesquisas, o rosto 

aqui aparece como alvo da ameaça masculina, posto que a agressão nesta parte do corpo 

causaria uma humilhação sem precedentes ao agredido (BASTOS, 2021). 

 Voltando ao argumento desenvolvido aqui segundo o qual a percepção sobre a valentia 

e bravura masculinas não era algo exatamente homogêneo entre os populares. Esta variação de 

percepções fica bastante evidenciada no momento que Roque passa a descrever as práticas as 

quais, segundo ele, Baronesa era acostumado a praticar. Segundo ele, Baronesa “cometera 

vários arrombamentos de casas de pessoas de pacatú afim de agredir os donos dessas casas e 

que o próprio depoente já escondeu em sua residência pessoas que corriam de tais agressões”. 

Ao seguir suas descrições, ressalta que Baronesa era um homem forte, que matava porcos e 

carneiros e andava armado. Segue descrevendo minunciosamente o vaqueiro: “às terças-feiras 

costumava usar duas armas de fogo e um punhal afim de frequentar o cabaré daquela localidade 

(...) Ia fazer os seus rolos e beber cachaça” (CEDOC, Sessão Judiciária, Est:3, Cx:66, 

Doc:1215). 

 É muito provável que tais representações sejam fruto de uma inimizade que o depoente 

nutrisse com relação à Baronesa.  Para o comerciante, o hábito de frequentar os cabarés, andar 

ostensivamente armado, agredir diversas pessoas e viver de rolos não eram elementos positivos 

para uma masculinidade respeitável. Tais referenciais são interessantes a discussão aqui 
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desenvolvida, pois revelam que nem mesmo num mesmo grupo social os valores e as ideias 

sobre masculinidade são exatamente as mesmas.  

Não é possível saber por que as terças-feiras mereciam de Baronesa armamentos 

pesados. O que sabemos é que a expressão rolo na linguagem de algumas partes da Bahia se 

refere a práticas ilícitas ou mesmo situadas no âmbito dos pequenos crimes. Apesar disso, não 

uma precisão na noção que pode abarcar uma série de práticas estigmatizadas. Há outro detalhe 

que merece atenção. Roque afirma que Baronesa agredia diversas pessoas, chegando até mesmo 

a invadir suas casas. Em regiões do interior da Bahia e do Nordeste, alguns poderosos, entre os 

quais agiotas, poderiam recorrer a jagunços para acertarem suas contas, cobrar dívidas ou 

amedrontar inimigos. Esse tipo de prestação de serviço o qual não é possível saber se Baronesa 

exercia, a um só tempo agregava valor e distinção no meio social no qual estes indivíduos se 

situavam.  Vistos deste ponto de vista, os excessos de valentia não eram algo negativo, pois 

asseguram o medo dos outros e a imponência do valentão na sua comunidade. 

Não obstante houvesse aqueles que não discordariam deste estilo de vida, para Roque, 

Baronesa não era uma pessoa de bom procedimento e seus excessos não eram indicativos de 

bravura mas sim de um péssimo comportamento. Embora a documentação jurídica seja repleta 

de repetições ou lacuna a respeito do que pensavam os populares, em certo momento encontrei 

em minha documentação um homem trabalhador que repudiava, por exemplo, a agressão a 

prostitutas, o que tornaria, na sua visão, o procedimento de um homem totalmente reprovável 

(BASTOS, 2021). São percepções diferentes, portanto, daquela masculinidade suspostamente 

baseada numa macheza absoluta. 

Apesar de minha ponderação, tenho ciência de que na documentação consultada esta 

percepção negativa sobre Baronesa não parece ter sido absoluta também. Afinal, Nivaldo, dono 

de uma pensão, na qual Baronesa costumava frequentar, o descreveu da seguinte forma: era 

trabalhador, respeitava todo mundo e vivia em companhia de uma senhora com a qual teve 

filhos (...) Nunca teve a oportunidade vê-lo bêbado” (CEDOC, Sessão Judiciária, Est. 3, Cx. 

66, Doc 1215). Ou seja, Baronesa aproxima-se de uma suposta masculinidade respeitável 

pautada pelo trabalho, pelo comedimento e pelo papel de marido e pai de família. Caso bebesse, 

fato não excluído pelo depoente, a vítima não chegava a ficar bêbado, algo que seria 

desqualificante para um homem honrado. Sem dúvidas, trata-se de uma espécie de modelo 

ideal, o qual é impossível de ser assumido plenamente nas práticas sociais. 

A representação de Baronesa como alguém bem quisto na comunidade não foi uma 

exceção. Na verdade, outros depoentes não pouparam elogios ao falecido. Um deles, descrito 
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como branco, solteiro, baiano, lavrado, de 31 anos, chamado Joao Pereira de Souza contou que 

esteve presente no Bar e pensão de Nivaldo na noite do ocorrido. Além de relatar seu breve 

contato com o amigo na noite do crime, ele ainda acrescenta mais qualidades sobre o mesmo. 

Ao entrar e fazer o pedido, ele notou que Joaquim freire, o acusado, estava debruçado 

sobre o balcão, procurando discutir com José Francisco, sem haver nesse momento exaltação 

de humor. Após isso, o cenário mudou e os ânimos se exaltaram, o depoente aconselhou os dois 

e se retirou do recinto, quando ouviu um tiro. Disse que os acusados eram negociantes de joias, 

já a vítima seria “ótima pessoa a ponto de se tornar seu amigo”. Baronesa, que “era um homem 

fisicamente forte(...)Pacato e ordeiro”, não era viciado em jogo, “mas que brincava de vez em 

quando”. Não obstante, a testemunha acreditava que o motivo do confronto entre os rapazes 

teria sido justamente o jogo. 

É perceptível que, de acordo com o depoente, o acusado é quem havia provocado seu 

amigo. Deste modo, reforçando as qualidades de Baronesa como havia feito Nivaldo, o lavrador 

ajuda a complexificar as representações de masculinidades que se atribuiu ao vaqueiro falecido. 

Desordeiro? Honrado? Pai de família? Não é possível estabelecer uma única identidade ou 

imagem sobre o personagem em tela, o certo é que as ambiguidades e contradições que se 

revelam na leitura da documentação ajudam a compreender as tensões travadas no âmbito da 

própria comunidade na qual o falecido e todos os outros viveram, estabeleceram alianças, mas 

também rivalidades. 

Uma das estratégias jurídicas mobilizadas por Carlos Henrique e Francisco Pinto – 

ambos advogados de Joaquim Freire – foi recorrer ao argumento de que o mesmo estava sob 

efeito de forte perturbação no momento do crime. Argumento, sem dúvidas, nada novo no 

âmbito das práticas jurídicas ao longo do século XX, mas que poderia se reeditado em 

circunstâncias diferentes. Como tentativa de solidificar este argumento, solicitaram um exame 

de sanidade mental realizado no recém aberto hospital colônia Lopes Rodrigues. 

Conforme se lê no depoimento dado aos médicos psiquiatras, Joaquim informou que: 

À tarde, jogara ‘relancim’ com a vítima e outras pessoas, retirando-se do jogo por não 

desejar mais continuar nele e por ter de consertar um relógio da esposa. À noite, indo 

ao bar de propriedade do sr. Nivaldo Cordeiro lima, vender joias, e inteirar-se da 

situação nacional, em crise com a renúncia do Exmo. Sr presidente da república, a 

vítima o interpelou sobre sua saída do jogo, acusando-o de have-lo chamado de 

ladrão. Baroneza, de chicote em punho, tentou agredi-lo, ocasião em que deu entrada 

no bar, um seu irmão de nome elias que, inteirando-se dos fatos, adiantou para a 

vítima que ‘em homem não se bate’ e, após ligeira discussão, atracaram-se em 

luta corporal. No instante em que os dois se engalfinhavam, o periciando verificou 

que havia no chão um revólver e apoderou-se da arma. Tem certeza, porém, que não 

atirou (...) (CEDOC, Sessão Judiciária, Est:3, Cx:66, Doc:1215). 
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Observa-se, além da menção as obrigações maritais com a esposa que justificaria sua 

retirada do bar, uma referência a expressão de quem em homem não se bate proferida 

supostamente por um certo Elias, irmão do acusado. Ambas ajudam a compreender valores 

associados a masculinidade, que ficam evidenciados nesta narrativa pessoal, mesmo que 

balizada pelos escrutínios dos médicos. O que se vê, portanto, parece confirmar o argumento 

desenvolvido aqui de que não há como considerar representações de valentia ou comedimento 

como tão dicotômicos, pois os dois valores podem ser mobilizados conjuntamente tanto nos 

momentos de interpelação de autoridades, quanto nas próprias práticas cotidianas referidas nos 

depoimentos. Nem completamente ordeiros, nem inteiramente valentões. Não há, porém, o 

menor constrangimento em mencionar a troca de agressões, o que talvez sugira a importância 

dos confrontos físicos para a resolução de conflitos envolvendo homens. Contudo o que se nega 

é a autoria do crime de homicídio, pois isso, sim, poderia prejudicá-lo. Em verdade, o acusado 

não chega a ser enfático em sua inocência, repetindo apenas que não se lembrava exatamente 

do que ocorreu. 

Apesar da tentativa dos advogados, a conclusão que os peritos chegaram é que o acusado 

possuía “uma perfeita integridade mental”. Condizente, pois, com as características positivas 

que eles haviam notado durante todo seu depoimento, em nada o aproximando de alguém 

perturbado mentalmente. Muito embora tenha falhado a princípio, o réu foi absolvido em 24 de 

julho de 1963. O Ministério público, contudo, apelou do resultado, dizendo que o julgamento 

foi movido por emoção ignorando a evidência de uma testemunha que teria afirmado que 

Joaquim atirou em Baronesa. A defesa contra-argumentou a apelação descrevendo Baronesa 

como uma pessoa ruim na comunidade, destacando  trechos de depoimentos, como os João 

Pereira por exemplo, nos quais não se atribui o disparo a Joaquim. No entanto, a estratégia 

mudou e um novo júri foi feito. Em 4 de novembro de 1964, Joaquim é novamente absolvido 

pelo tribunal do júri.  

Após ter apresentado alguns dos achados de minhas pesquisas neste breve texto, 

encontro-me incapaz de levar adiante grandes conclusões ou mesmo conclusões taxativas. 

Apesar disso, arrisco-me a algumas notas finais. A ideia de uma  natureza masculina utilizada 

para justificar e explicar a violência de gênero - sexual, física e simbólica- perpassa o senso 

comum e até mesmo algumas produções acadêmicas. No entanto, a investigação da qual 

resultou neste breve texto permitiu que desfizéssemos essa ideia não apenas demonstrando a 

fragilidade do argumento, mas revelando como imagens diferentes de masculino poderiam ser 

acionadas ou contestadas pelos agentes sociais. Verifiquei que, além da variação em função de 
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aspectos individuais, a masculinidade depende dos ambientes culturais e sociais em que está 

situada. Desse modo, é sempre melhor falar em masculinidades no plural por que só assim é 

possível vislumbrar o movimento própria da história, o que possibilita que valores, concepções 

e práticas humanas mudem, enquanto outras permaneçam ou adquiram novos significados. 

Ao pesquisar sobre masculinidades recorrendo às fontes judiciárias, era impossível não 

abordar a violência. Desse modo,  as concepções de violência também foram abordadas neste 

texto. É sempre um desafio para os historiadores e cientistas sociais estudar o fenômeno da 

violência, pois é comum que esbarremos em situações limite entre o biológico, o psicológico e 

o cultural. Assim, sem negar que aspectos psicológicos possam influenciar na agressividade, 

estes não determinam plenamente quais valores sociais serão manipulados pelos homens e 

mulheres em dado momento histórico. E muito menos a psicologia humana condicionaria o 

recurso da violência feito pelos homens contra mulheres e de homens contra outros homens, 

como mostrei no caso envolvendo Baronesa e Joaquim Freire. 

Apesar de referido como universal para todos homens, a valorização do trabalho, da 

provedoria e da força física não são elementos homogêneos para qualquer homem de Feira de 

Santana no período estudado. Ainda que mencionados como “traço típico” da cultura sertaneja 

e nordestina, como já abordou as pesquisas clássicas de Durval Muniz de Albuquerque Júnior 

(2003), a “brabeza” e a coragem foram acionadas em determinados momentos, mas nem sempre 

de uma mesma forma. Isto por que no campo das práticas e representações culturais há 

diferentes e conflitantes apropriações, para recorremos a um termo bastante útil do historiador 

Roger Chartier (1990), do ideal normativo de ser masculino. Com isso, não é possível esquecer 

que a coragem e a força física fizeram parte da vivência dos segmentos trabalhadores, e estes 

valores poderiam ser acionados para resolução dos mais diversos conflitos, os quais vistos do 

presente poderiam até mesmo soar como banais. Tais resoluções não passavam necessariamente 

pela esfera da institucionalidade jurídica, mas, sim, pelas normas e regras culturais tecidas pela 

própria comunidade no qual os sujeitos estavam inseridos. 

As armas utilizadas nos crimes estudados, e neste em particular, também ajudam a 

compreender as especificidades culturais sertanejas e rurais. Para citar um exemplo já discutido, 

em uma situação particular, um instrumento popularmente conhecido como taca de boi ou de 

cavalo fora utilizada para agredir a face de um outro homem. Este elemento ajuda a entender o 

próprio cotidiano dos personagens envolvidos nos ajustes violentos que resultaram muitas vezes 

em morte. Nos quais, como se pretendeu provar, menos do que um impulso biopsicológico, 
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mas, antes, o referencial masculino ajuda a compreender a ações feitas pelos sujeitos envolvidos 

nas cenas de violência. 

Ainda sobre os valores de respeitabilidade masculina, cumpre ressaltar que ofender à 

mãe do outro assim como à companheira ou ainda desferir agressões na face, como no caso que 

discuti aqui, representavam graves desrespeito aos sentidos de masculinidade dos personagens 

desta pesquisa. É evidente que tais noções não são universais e nem permanecem iguais em 

todas sociedades e culturas, pois as estruturas familiares, relações de gênero, condições sociais, 

status, etc. dão um significado específico para cada situação histórica. 
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O SAMBA JUNINO NO BEIRU: TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA CULTURAL NA 

HISTÓRIA DO CABULA 

 

Luciano Silva dos Santos1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante uma apresentação de Samba Junino no programa de televisão exibido pela TV 

Educadora (TVE) em 2012, o destaque central da reportagem sobre o Cabula era exatamente a 

presença histórica e tradicional do Samba Junina como representante autêntico das principais 

manifestações que identificavam o bairro dentro da dinâmica cultural de Salvador. O destaque 

da divulgação inicial era enfatizar que o bairro do Cabula continuava como um dos espaços 

tradicionais do movimento cultural do Samba Junino. Surpreendido por tal notícia me envolvi 

nas pesquisas em busca de uma história que não estava nos livros, não havia sido ensinada nas 

escolas e possivelmente também ainda não tinha sido incorporada nas narrativas construídas 

pelos moradores sobre o Bairro. 

E na condição de morador do bairro e vivendo a rotina dele nunca tinha visto um registro 

ou relato sobre essa manifestação cultural neste bairro. Após a visualização do programa 

comecei o levantamento de informações que poderiam levar a constatar que o samba junino foi 

mais uma das práticas culturais populares com memórias e identidade afrodescendente 

enraizadas no seu passado quilombola. Conhecer a origem quilombola do Cabula foi um ponto 

de partida fundamental para a orientação da pesquisa. 

Portanto, despertado por essa agradável surpresa o passo seguinte seria localizar e 

aprofundar a análise sobre a tradição afrodescendente e quilombola do bairro do Beiru na figura 

do negro Gbeiru.. A pesquisa passou então a tomar sentido e movimentar-se pelas memórias 

coletivas e públicas dos seus populares que durante a década de 1980 tinham um movimento 

muito acentuado de apresentações artísticas de Samba ligado as festividades juninas. A coleta 

de informações e registros históricos foi conduzida pelos próprios artistas e moradores que 

reconheciam a importância de ver suas experiências sendo transformadas em História Pública. 

O recorte temporal da pesquisa sobre o samba junino também obedeceu a trajetória de 

 
1 Universidade Católica do Salvador (UCSAL). Trabalho apresentado no Simpósio Temático 12:  Infâncias e 

Juventudes: Gênero, Sexualidades, Educabilidades e Raça e Trabalho: Antiguidade, outros períodos e 

temporalidades brasileiras, coordenador por Andréa da Rocha Rodrigues Pereira Barbosa, Brian Gordon Lutalo 

Kibuuka e Ione Celeste Jesus de Sousa. 
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acontecimentos que marcam mais profundamente a vida desses sujeitos. São os anos de 1985 

ao ano de 1995, período em que o samba junino ganha notoriedade na cidade e com isso os 

jovens pauperizados enxerguem uma possibilidade de ascensão social. 

Marcados e estigmatizados pelas diferenças de classes de outras áreas de Salvador e do 

próprio bairro do Cabula, esses jovens também passavam a ser estigmatizados por manter vivo 

um movimento de samba em Salvador que resistia desde o final do século XIX ás perseguições 

policiais e campanhas de civilização e desafrinanização dos costumes. 

Esse processo de resistência que percorre todo o século XX até virar produto da indústria 

fonográfica, onde esse movimento começou a ter destaque dentro dos bairros e atrair o olhar e 

a presença para a importância e efervescência cultural de origem quilombola de comunidades 

como Liberdade, Cabula, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas entre outros. 

A cidade de Salvador nesse período não oferecia uma estrutura urbana capaz de dar uma 

qualidade de vida a sua população e ao final de uma ditadura civil militar que perdurou entre 

os anos de 1964 a 1985, a cidade sofria com uma crise política e econômica que se refletia em 

todo país sendo a capital do Estado da Bahia umas das mais atingida pelo fracasso do regime 

imposto ao Brasil. 

Na contramão da crise do petróleo do final dos anos de 1970, Salvador via a sua 

economia ter uma ascensão  oriundo do  surgimento do Polo  Petroquímico em 1978, e assim, a 

especulação imobiliária e as ações dos agentes sociais temos  o  começo  do desenvolvimento 

habitacional do Cabula e seu entorno, local identificado como miolo da cidade do Salvador onde 

ocorreu o encontro entre a comunidade que já habitava aquela região, descendentes dos 

moradores do antigo quilombo do Cabula com a classe média emergente que ocuparia os 

apartamentos dos conjuntos habitacionais. 

Nesse cenário socioeconômico é que a música e suas manifestações culturais se tornam 

ponto de interação e diversão das camadas menos favorecidas da sociedade que na 

impossibilidade de ida ao interior para viver os festejos Juninos tradicionais esses sujeitos se 

reuniam em seus bairros e após as rezas eles saiam de  casa em casa para partilhar a fartura  do 

período citado e ao final em vez do forró tradicional difundido por Luiz Gonzaga tínhamos o 

samba duro. 

Oriundo do recôncavo baiano o samba de roda mesmo ganhando aspectos urbanos vai 

dar origem a mais um movimento musical, o samba junino, também dando voz e difundindo as 

atividades que já eram rotinas dentro dos terreiros de candomblé. 

É neste cenário que vamos investigar e analisar os aspectos sociais e o desenvolvimento 
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urbano e o cenário cultural da cidade do Salvador dentro do Cabula local que tem em sua origem 

a ascensão de um quilombo no século XIX. 

Esse estudo sobre o Samba Junino no bairro do Cabula, onde a origem é de um quilombo, 

pretende resgatar suas matrizes africanas ligadas á religiosidade e perceber o quanto a música 

tem presença marcante nesse bairro nos dias atuais e assim trazer para o Turismo de Base 

Comunitária essa vertente da história para benefício social e cultural. 

 

O SÃO JOÃO E O ANTIGO QUILOMBO DO CABULA 

 

Em algumas capitais do nordeste brasileiro durante o mês de junho ocorrem os festejos 

dos três santos católicos São Santo Antônio, São João e São Pedro, dentre os festejos citados a 

festa de São João é a mais popular. As festas em sua homenagem remontam do século XII, e é 

no século XVI que se fortalecem na Europa e migram para as colônias. 

Essa festa que ao chegar na colônia entra também no seu processo de miscigenação com 

o povo indígena. O frei Vicente de Salvador em seu livro História do Brasil (1500 a 1627) deixa 

exposto essa aproximação da festa de tradição europeia com a população nativa local, “só 

acodem todos com muita vontade nas festas em que há alguma cerimonia porque são mui 

amigos de novidades, como o dia de São João Batista, por causa das fogueiras e capelas, dia de 

comemoração geral” (SALVADOR,1627, p.116). 

Com toda a tradição envolvida em torno dos festejos juninos não seria diferente que  o 

antigo Quilombo do Cabula, pertencente a freguesia do Santo Antônio Além do Carmo no 

século XIX, tivesse dentro das suas influências cotidianas essa comemoração típica já com 

atributos culturais dos negros que residiam e procuravam refúgio nas zonas mais afastadas da 

cidade. 

O quilombo do Cabula sempre teve sua representatividade dentro dos espaços de 

resistência em suas variadas ações contra a escravidão na cidade do Salvador. 

No início do século XIX, a cidade do Salvador era a expressão da resistência negra. 

Uma cidade portuária, que estava em acelerada expansão e que devido a conjuntura 

econômica interna e externa, passou a receber, ao longo dos anos, um grande 

contingente de homens escravizados que transitavam por suas ruas deixando rastros e 

registros na trajetória histórica. (Martins,2017, p.25) 

 

Assim, formamos a tríplice formação cultural do povo brasileiro onde esse último com 

sua contribuição musical transformará as relações entre os sujeitos sociais da capital da Bahia 

em toda sua história. 
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Os limites da cidade do Salvador no século XIX eram de extrema importância para a 

compreensão do desenvolvimento central da cidade assim como suas zonas periféricas em 

locais de resistência e difusão da cultura de matrizes africanas em Salvador por todo o século 

XX. As freguesias eram os pontos de delimitação da cidade e assim cada freguesia levava seu 

nome a partir da paróquia de maior importância daquela região. O Cabula tem sua referência 

cartográfica do século XIX nas freguesias suburbanas ou periféricas. 

As freguesias suburbanas ou áreas periféricas, eram mais afastadas do núcleo 

urbanizado, menos habitadas, com disposição de moradias mais afastadas e aspectos 

arquitetônicos humildes que abrigavam em geral pessoas pobres, que não 

participavam como produtores que atendiam às demandas do comércio 

agroexportador. (Martins,2017, p.30) 

 

Assim, o Quilombo do Cabula passa a ser um local de refúgio e resistência com 

liberdade para as práticas religiosas de matrizes africanas. Em virtude dessa rotina, a região 

passa a ser malvista pelos donos de escravos da região. 

Entender a freguesia do Santo Antônio Além do Carmo é imprescindível para tentar 

elucidar a história do Cabula, que representou uma localidade de habitação de negros 

e resistência escrava, fruto de processo de segregação socioespacial da cidade do 

Salvador. (Martins,2017, p33) 

 

O quilombo do Cabula além de local de resistência tem suas expressões culturais o 

samba oriundo dos rituais de matrizes africanas segundo Martins, (2017, p.90). As riquezas das 

tradições culturais de matrizes africanas expressas nesse quilombo foram destacadas com 

desdém e repúdio pelo conde da ponte. Sinais de uma derrota na disputa simbólica pelos sons 

da nossa cidade, já que daí em diante, cada vez mais esses ritmos iriam impregnar e expressar-

se em todas as atividades lúdicas e religiosas, sacras ou profanas da Cidade de Salvador. 

 

AFINAL O QUE É SAMBA? 

 

Em pesquisas sobre as origens do samba nos reportamos como base empírica ao 

recôncavo baiano. Onde a partir dessa região tão explorada economicamente no período da 

produção açucareira no Brasil colônia, se fez emergir as heranças de resistência nas batalhas 

contra a submissão imposta pela escravidão e a difusão religiosa e cultural através da música. 

O samba tem suas raízes ligadas ao recôncavo baiano que segundo Matoso, (1992, p.51) 

recôncavo significa fundo de baía. Mas o Recôncavo baiano abrange todas as terras adjacentes, 

ilhas e ilhotas, bem para além das praias, vales, várzeas e planaltos próximos ao mar. 
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Antes da palavra samba o nome dado ao estilo musical ligado aos negros do passado 

colonial e durante o império era o batuque, muito praticado pela população de escravos e libertos 

até as primeiras décadas do século XX. Segundo Guerreiro (2000, p 67), o termo batuque foi 

empregado para todas as manifestações de um repertório musical acompanhado de percussão, 

que se relaciona com a dança e o canto e tem origem na África. 

Com o aumento de negros libertos antes da abolição da escravatura o termo batuque 

também foi uma forma de pontuar os candomblés. 

No século XIX, aparece a definição de batuque para identificar os candomblés” 

definidos como “batuques de negros acompanhados de feitiçaria”, assim como, para 

denominar a “dança com sapateados e palmas, ao som de cantigas acompanhadas só 

de tambor, quando é de negros, ou também de viola e pandeiro, quando entra gente 

mais asseada’”. (GUERREIRO, 2000. P 67). 

 

Dessa forma podemos entender como a segregação não somente era socioespacial, mas 

também ligada a etnia e a cor da pele. Nesse aspecto os senhores de escravos não toleravam as 

manifestações culturais africanas, buscando ter o controle sobre a forma de expressão cultural 

da população negra da época, dando um tom preconceituoso sendo o som do negro visto como 

sujo, bárbaro e de propagação proibida diante da sociedade “asseada”. 

Ainda no século XIX o termo batuque para práticas ligadas aos negros passar a ser 

chamado de samba e sendo considerado primeiramente como um termo substitutivo e genérico 

para as atividades desenvolvidas por negros na cidade de Salvador. Toda essa manifestação era 

vista de forma macro durante os festejos do carnaval, essas ações de não banir as manifestações 

são de maneira intencional para manter um certo “controle” das práticas de negros durante a 

vida comum da cidade do Salvador, perdurando esse controle até os meados do século XX com 

a ação da delegacia de jogos e costumes.2 

Então, o samba é uma manifestação musical que traz em suas raízes a resistência oriunda 

dos negros escravizados, os quais depois de libertos veem a necessidade de dar continuidade ás 

luta impostas pelas práticas de segregação social e étnica. Do início até meados do século XX, 

os negros agora na condição de homens livres necessitavam sobreviver por conta própria e a 

música torna-se um instrumento de trabalho e aquisição de renda. 

O período da década de 1930 e 1950 é marcado por intensas transformações nas 

definições de uma identidade nacional e, particularmente, no mundo do samba. Esse 

contexto é marcado por um diálogo tenso e conflitante, que vai dar o tom no 

relacionamento de diferentes sujeitos com o samba, ora reprimindo-o ostensivamente, 

ora enaltecendo-o como música da nação. (Cruz, 2006, p 06) 

 
2 No dia 05 de setembro de 2016 foi veiculado uma reportagem do jornal A Tarde, afirmando que a publicação da 

lei estadual nº 25.0595 de 15 de janeiro de 1976, decretada pelo então governador da Bahia, Roberto Santos, marco 

regulatório que de fato liberou os terreiros de terem que pedir licença policial para praticar sua liturgia. 



 

 

206 

 

E assim o samba nunca deixa de ser um movimento cultural de luta e resistência. É nesse 

itinerário e a partir dos sentidos coletivos e públicos dessa memória registrada no ritmo, nas 

canções, nos instrumentos, e nos relatos que essa história pretende escutar e transformar em 

movimento vivo de atuante de afirmação de uma herança ancestral, quilombola e na atualidade 

cabuleiro. 

 

SAMBA URBANO EM SALVADOR 

 

Nas primeiras décadas do século XX o samba já tinha um espaço considerável no 

cenário baiano e no cotidiano da sua capital. 

Os relatos históricos que se reportam ao fim do século XIX e início do século XX 

apontam a música e a dança como parte integrante do cotidiano dos negros e a 

presença do candomblé observável no dia a dia, nos cantos (onde ofereciam seus 

serviços), ou nos terreiros (onde cultuavam seus deuses). (Guerreiro, 2000, p.67) 

 

O samba, agora com características urbanas, continua sendo para elite um instrumento 

de controle e repressão de uma classe marginalizada pela sua cor e as suas tradições ligadas  ao 

continente africano. Segundo Cruz, (2006, p.36) Os representantes da elite política de salvador 

também não se furtaram a expor publicamente suas opiniões sobre os costumes populares. Essa 

elite tinha o interesse em através dos espaços de comunicação da época em traçar um conceito 

de civilização para salvaguardar a extinção dos costumes africanos. 

Por isso sempre pautou por elaborar leis e códigos de comportamento que na prática 

representavam a repressão ao ruído dos atabaques e das manifestações religiosas, e 

configuravam atos coercitivos da Saúde Pública contra as vendedoras de comidas 
nos mercados das feiras. (Cruz,2006 p.37) 

 

O samba urbano em Salvador não era bem-visto pela elite local, apesar que 

nacionalmente o samba estava nas mesas de discussões em debates dentro da cultura política e 

caracterização de uma identidade nacional desde da década de 1930. A elite soteropolitana e 

política não via com uma boa aceitação a difusão do samba vindo do Recôncavo baiano com 

sua influência cultural e de resistência inseridas na convivência habitual com os costumes 

africanos pelas ruas da capital. A perseguição pela sociedade abastarda soteropolitana com o 

samba urbano também não era diferente aos sujeitos que cultuam as matrizes religiosas 

africanas a ponto de proibirem a manifestação musical pelas ruas do centro da velha capital da 

Bahia. 
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Dentro da lei a elite local não tinha como impedir essas manifestações de forma 

discriminatória devido ao sistema jurídico brasileiro afirmar que todos eram iguais perante a 

lei. Mas essa elite não satisfeita com a propagação da cultura de matriz africana tornaram o 

conceito de cidadania e igualdade entre todos os brasileiros um motivo de ação voltada a 

exclusão das práticas e costumes dos negros. E o samba por ter um destaque era um dos mais 

perseguidos, assim como o funcionamento dos terreiros de candomblé entra a década de 1930 

a 1970. 

Pois se todos eram iguais, como poderiam negros se expressarem de forma diferente? 

Sambando, batucando, jogando capoeira e tocando candomblé? Os costumes que 

deveriam ser cultivados eram o da civilização e da modernidade, as belas letras e a 
arte. (Cruz, 2006, p. 37) 

 

Os aspectos culturais ligados aos negros como fazer o samba de roda, cultuar os ritos do 

candomblé, adorando deuses e seres da natureza seriam os argumentos utilizados para 

inferiorizar uma raça que na concepção dessa elite branca precisava ser civilizada. O que 

deixava explícito a total exclusão não só ao samba, mas toda manifestação de origem africana. 

Com o passar dos anos já não cabia mais, no entanto, proibições claramente 

discriminadoras num regime que se dizia democrático. Justificando a necessidade da 

interferência policial para reprimir as rodas de samba e acompanhando a  acusação de 

que os costumes eram bárbaros e produtores de verdadeiros atentados à moral “brigas 

constantes e pornografias”, apareceram outros argumentos mais sutis e concretos. 

(Cruz,2006, p38) 

 

O samba, além da resistência as questões discriminatórias, é também uma forma de 

divertimento dos negros em área urbana. 

Os divertimentos musicais negros eram continuamente recriados a partir dos 

elementos afro-brasileiros, no qual referências estéticas variadas foram  incorporadas. 

Alguns desses estilos foram amplamente disseminados e assim, em meados do século 

XX, Salvador viu surgir suas primeiras escolas de sambas. (Guerreiro,2000 pág. 80) 

 

A influência das escolas de sambas do Rio de Janeiro que conseguem ultrapassar as 

fronteiras nacionais e assim dando ao Brasil uma identidade cultural no mundo através do 

samba. Em Salvador a juventude pauperizada e periférica ficou inspirada e fascinada pelo 

choque que o ritmo do samba trouxe ao Rio de Janeiro. Segundo Guerreiro, (2000. P 82) 

Os jovens negros mestiço soteropolitanos organizaram-se em entidades semelhantes, 

tais como Diplomatas de Amaralina, Ritmos da Liberdade, Juventude do Garcia, 

Filhos do Tororó, entre outras. Além dos mesmos instrumentos percussivos das 

baterias cariocas, como surdos, repiniques, tamborins agogôs, cuícas, ganzás e reco- 

recos. (Guerreiro,2000. P 82) 

 

O apogeu desses grupos de sambas dentro da cidade do Salvador teve sua ascensão nos 

anos 50 e 60 assim como sua decadência devido à falta de estrutura, a qual tinham as escolas 
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de Samba do Rio de Janeiro que eram financiadas por atividades ilegais como o jogo do bicho. 

Diferentemente do que acontecia em Salvador onde os grupos não tinham apoio para 

permanência já que não tinha estrutura material e nem financeira. O movimento do samba era 

levado com um ar de romantismo e sem profissionalismo somente pela continuidade de uma 

tradição de um povo que busca seu espaço através da cultura e resistência ainda em pleno século 

XX. 

Apesar da decadência dos grupos de Samba, os participantes não deixaram a prática  e 

a resistência através do gênero musical no contexto urbano na capital, e assim esse samba passa 

por transformações de caráter urbano, mas preservando as suas matrizes inicias ligadas ao 

candomblé a qual vai levar o nome no meio popular de samba junino. 

 

O SAMBA JUNINO 

 

Em pleno processo de abertura política no Brasil durante o regime militar as 

manifestações políticas pela redemocratização, a liberdade de expressão e cultura era um 

clamor nacional. Em Salvador, as manifestações culturais e políticas também entravam no 

processo de abertura, com o a lei estadual nº 25.0595 de 15 de janeiro de 1976 na época o 

Governador da Bahia Roberto Santos que de fato os terreiros de candomblé não precisavam 

mais de autorização policial. Assim a cultura ligada ao candomblé e aos afrodescendentes 

começavam a transitar pelas ruas da velha capital sem uma ação das forças de repressão do 

estado, a polícia. 

No mesmo período no final da década de 1970 e começo dos anos de 1980 um 

movimento ligado ao samba traz uma nova articulação nos bairros de origem quilombolas de 

Salvador, esse movimento anos depois será intitulado pelos jornais e pela mídia como samba 

junino. Essa manifestação de caráter popular e periférico acontece no período de comemoração 

dos santos católicos juninos, Segundo Doring,(2016, p.79) “O samba junino tomou feições a 

partir dos anos 70/80 em vários bairros populares que abrigam tradicionais terreiros de 

candomblés.” O gênero musical além das suas representações culturais traz em suas 

manifestações segundo (Melo,2017, p.24) “elementos políticos e culturais em sua 

subjetividade, como o movimento Black Power, a música fomentada pelo world music e o fim 

do regime militar etc.” 

O ano de aparição do samba junino é o ano de 1979, no bairro de Engenho velho de 

Brotas local que tem presença negro mestiço da capital. Segundo (Melo,2017,p.25) as 
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informações em torno à aparição do samba Junino estão associadas a criação do Festival e sua 

intrínseca relação com o samba duro. Esse evento considerado o primeiro festival de samba 

junino em Salvador teve como criadores os irmãos Mario e Jorge Bafafá. Esse samba tem 

ligação direta com a movimentação econômica que dava as comunidades uma forma de 

sobrevivência no período dos festejos juninos e também a disputa entre ruas e grupos que iam 

das suas composições musicais às vestimentas para apresentação nos festivais. 

Essa ação por comparação lembrava as disputas dos movimentos negros americanos 

como Hip Hop e entre outras ações culturais que diminuíram a criminalidade nos bairros negros 

dos Estados unidos, mesmo período da criação dos Samba Juninos nos bairros de Salvador. 

Com a industrialização e o crescimento urbano da cidade entre os anos 1960 e 1970 do 

século XX houve uma mobilização em grande escala das pessoas que residiam no recôncavo 

baiano em busca de melhores oportunidades e melhores condições de vida. Entre esses sujeitos 

vieram os sambadores, compondo de forma determinante as ações da cultura do samba urbano 

em Salvador. 

Não foi somente a classe média rural, os “nouveaux riches” que saíram de suas terras 

em direção a Salvador, e sim também muito “pobres” atrás de empregos nas indústrias 

ao redor de Salvador para garantir o bem-estar material para suas famílias no 

Recôncavo. Este movimento de migração econômica a partir dos anos 60 e 70 têm 

extraídos filhos de sambadores que deixaram de dar continuidade ao samba de roda: 

eles se afastaram das suas raízes culturais e começaram a se entrosar com a cultura 

urbana, onde muitos contribuíram ativamente em grupos musicais influenciados pelo 

reggae, blocos afros, samba duro e a música axé, que começaram a pipocar no cenário 

da música afro-baiana. (Doring 2016, p. 78-79) 

 

E assim a composição dos sujeitos que compõem o samba junino é concretizada com a 

contribuição cultural e de resistência trazida do Recôncavo baiano que nos bairros  de origem 

quilombolas, como o antigo Quilombo do Cabula, vai ganhar força com o Samba Junino a partir 

dos anos 80 e 90 do século XX, no bairro do Beiru. E a influência desse processo migratório, a 

partir do desenvolvimento urbano do Cabula e seu entorno, trouxe esses sujeitos, já com a 

cultura do Samba Junino, os quais deram continuidade a prática do gênero musical já difundido 

em diversos bairros da cidade. 

 

SAMBA JUNINO NO CABULA E SEU ENTORNO 

 

O Cabula é um bairro que teve seu desenvolvimento urbano e habitacional nos anos 70 

do século XX, onde as construções dos conjuntos habitacionais trouxeram sujeitos de outros 

bairros de Salvador. Esses sujeitos deram continuidade ao movimento de cultura e resistência 
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através do samba junino o qual já era praticado e consolidado em outros bairros da cidade. 

Segundo Fernandes, (2005, p.39) em Cidades histórica do Brasil, Salvador é hoje muito distinta 

daquela existente até o século XIX. Novos bairros surgiram e cresceram sendo o miolo o 

exemplo mais marcante desta nova configuração urbana. 

Segundo dados da A região do Cabula/Tancredo Neves é formada por 22 Bairros, tendo 

a sua localização no miolo da cidade do Salvador. A sua área territorial compreende a 25.727 

KM² e a sua população estima algo por volta de 374.013 habitantes no senso de 2010. Dentro 

da sua densidade demográfica o bairro com maior concentração populacional em 2010 foi o 

bairro de Pernambues, figurando a quantidade de 64.983 habitantes, sendo o menor bairro em 

densidade demográfica, o Saboeiro, apresentando algo em torno de 6.682 habitantes. No ano de 

2010, foi constatado que 47,45% da população era do sexo masculino e, 52,55% do sexo 

feminino. 

A densidade demográfica bruta no ano de 1991 apresentava uma variação de 99,86 

hab./ha, com sua expansão territorial e habitacional, o bairro do cabula apresenta em 2010, 

variação com acréscimo de 145,38 hab./ha, seguindo na contramão da ascensão da classe média 

no bairro. Ainda no ano de 1991, o bairro da Engomadeira teve índices de bairro popular, 

entretanto, a localidade apresenta características de pessoas pauperizadas e de baixa renda. No 

sentido contrário da afirmação anterior, o bairro revela a maior densidade demográfica da 

região, chegando a ter 354,52 hab./ha. 

Outro fator de relevância é o processo de instrução, segundo a Prefeitura Bairro 

Cabula/Tancredo Neves, o registro de pessoas não alfabetizadas era de 14,38% em 1991, já em 

2010 esse índice baixou para 6,06%. Alguns bairros não conseguiram reduzir este indicador e 

tiveram seu índice de analfabetismo elevado, como no bairro da Saramandaia,  bem como o 

bairro do Resgate “O bairro de uma rua só”. 

Dentro da caracterização de domicílios entre os anos de 1991 e 2010 o Cabula e o  seu 

entorno desenvolve um aumento de 63.900 domicílios, sendo a maior parte de domicílios 

permanentes, - aquele domicílio exclusivo para habitação - e os domicílios improvisados, 

aqueles domicílios que servem de residência temporária como hotéis, pousadas, motéis e 

pensões. Em 2010 os aglomerados subnormais, áreas conhecidas ao longo do país por  diversos 

nomes como favela, comunidade, grotão, vila, mocambo, entre outros vão ter um aumento 

considerável nas grandes cidades. Em Salvador, em geral, os dados se apresentam em 36 

aglomerados subnormais, tendo destaques nesses aglomerados os bairros de Narandiba 85,48% 

e Nova Sussuarana 84,99%, mostrando assim o processo de ocupação ocorrido com a situação 
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econômica de Salvador e seus possíveis êxodos internos de um bairro para o outro bem como 

os êxodos rurais. 

Os rendimentos datados na Prefeitura Bairro do Cabula/Tancredo neves tende a ter uma 

importância dentro de rendimento nominal mínimo e o rendimento nominal médio de acordo 

com o salário-mínimo vigente na época do censo entre 1991 e 2010. A variação de valores foi 

entre R$ 575,31 em 1991, em 2000 esse valor passou a ser de R$ 1.447,06 no ano 2000 e tendo 

um decréscimo em 2010 para R$ 1,394,52. Saramandaia foi o bairro de menor percentual de 

rendimento por domicílio, enquanto o Resgate teve o maior percentual de rendimento por 

domicílio superior a dez salários-mínimos. 

A região do bairro do cabula, como em qualquer outro bairro, segue seu ritmo de 

valorização desde a década de 1970, quando consideramos as construções dos primeiros 

condomínios, ou conjuntos habitacionais, voltados para atender uma classe média baixa, 

geralmente composta de servidores públicos de todas as áreas. Para, além disto, o Cabula segue 

um padrão de valorização que abrange apenas suas áreas principais, como a avenida Silveira 

Martins. O bairro avança inaugurando diversos empreendimentos, desmatando o que restou de 

reserva atlântica e, relegando ao restante da população que também ocupa o espaço, a se 

estabelecerem ou se espremerem nos entornos. E o seu miolo, seguindo esse padrão lógico, será 

permanentemente valorizado. 

Além do desenvolvimento geográfico o Cabula a partir dos anos 1980 através do 

movimento cultural e de resistência do samba duro começa a ter espaço nos festejos Juninos 

das comunidades. Os sujeitos que serão protagonistas do Samba Junino do Cabula são os 

mesmos que difundiram esse movimento por toda cidade visto na fala do agitador cultural do 

bairro do Beiru nos anos de 1980 Domingos Sérgio. 

Depois que eu saí da Federação, Calabar, fui morar no Cabula, aí Beiru. Recebi a 

influência de vários grupos como: O grupo de seu Abaeté, Flecha Verde um Bloco de 

Índio, ele também tinha um Afoxé chamado Orum bâ bâ, que ensaiava no fundo  lá de 

casa. Eu não podia participar porque era muito pequeno na época, minha mãe não 

deixava, eu ouvia todo ensaio de dentro de casa, entendeu? O som armado tudo 

direitinho, os compositores, Paulo Gomes que compôs aquela música “ Ei moça segura 

a roupa não fique de touca” autor dessa música que foi gravado por várias pessoas e 

por sinal não teve na coisa e depois teve uma mudança para vida evangélica e 

abandonou tudo, mais e daí surgiu Brown de salubá que também é falecido grande 

compositor que fez “ fala lá no Araketu, ketu”, lá do cabula também, Julinho Pirró 

compositor e cantor também e outros e outros que agora não lembro assim né? Mas 

foi lá que a minha escola de música e toda influência já com o afoxé. 

 

E na expansão habitacional para o miolo da cidade com bastante ênfase nesse processo 

migratório o Cabula onde esses moradores vão levar toda tradição ligada ao samba duro e ao 
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samba junino. 

O Beiru é um bairro do entorno do Cabula e com sua influência quilombola tem no 

imaginário dos seus moradores o líder quilombola Beiru ou alguns chamam Gbeiru, este sendo 

a maior representatividade de resistência afrodescendente da região. Segundo a associação 

comunitária e carnavalesca mundo negro (2007), Beiru, que na língua nativa africana Iorubá, 

escreve-se GBEIRU nasceu em Oyó, uma cidade da Nigéria, chegou ao Brasil em 1820. Foi 

comprado por um membro da família Garcia D’Ávila e trazido para a fazenda Campo Seco. 

Em 1845 o escravo ganha parte da fazenda e ali forma um quilombo. Em 1910 as terras foram 

vendidas a Miguel Arcanjo, que fundou um terreiro de candomblé onde estava a Casa-grande 

da fazenda. A localidade recebe o nome Beiru, dado pelos Garcia, em homenagem ao falecido 

escravo, que era um líder negro. No começo dos anos 80 do  século XX o nome Beiru era 

bastante conhecido na capital baiana devido aos índices de violência que o bairro tinha e que 

fazia que até a sua linha de ônibus fosse ignorada pelos moradores que moravam na Avenida 

Silveira Martins podemos dizer o núcleo central de moradia do Cabula, tendo o seu nome 

mudado de forma arbitrária segundo moradores, através de ação política para o nome do político 

Tancredo Neves morto em 1985 antes de tomar posse pelo colégio eleitoral no final do regime 

militar no Brasil segundo a narrativa do agitador cultural Domingos Sérgio. 

E na realidade ai fui mora no Beiru, o Tancredo Neves foi muito depois lá na frente, 

aquela mudança com Dionísio e tal, achavam ruim e não sabiam a origem do bairro 

que é um nome de um africano, até no livro do Beiru eu consegui denominar isso. É 

um único bairro de Salvador que tem o nome de um africano Gebeiru, mas o que é 

que acontece, quando sair de Brotas, estudava numa escola particular Nossa Senhora 

da Conceição em Brotas, para morar no Beiru, lá em Brotas já existia samba, samba 

de roda, os afoxés, o bloco afro Alafi, na Federação era influênciado pela puxada Axé, 

mas o samba em si mesmo acredito que foi no Pelourinho, O samba Pelourinho, o 

samba reggae que era samba duro também, Sérgio[Inaudível] meu parceiro, a gente 

ficou em terceiro lugar com a música Troia Negra por sinal coloquei no Youtube, foi 

postada agora com algumas modificações. Essa ai, partipação do autor de mara mara 

maravilhaê é que são duas músicas Faraó é uma delas, é essa de Sérgio que é meu 

parceiro dessa música e que cantava Samba Junino e a gente começou a espalhar por 

ai. 

 

Nesse contexto de violência, falta de infraestrutura, falta de assistência do Estado, 

moradias de baixa renda, invasões e uma população oriunda de diversos pontos da cidade de 

Salvador se juntam aos moradores primários e que tinham as suas tradições de matrizes 

africanas do antigo Quilombo do Cabula. 

O Beiru do começo do século XX apesar de estar localizado dentro do espaço urbano de 

Salvador tinha no seu cotidiano praticas interioranas ou ainda sem tradicionais como levar água 

da beira do rio para as casas na famosa prática de “levar água de cesto na cabeça, assim como a 
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prática religiosa do Candomblé, que tinha como diversão o samba de caboclo e que nesse ritmo 

tinha a batida do samba duro e que dentro dessa manifestação religiosa que traz em sua 

ancestralidade toda uma ação de resistência e assim esse samba que já tinha características 

juninas também começa ocorrer com frequência nesse período no bairro do Beiru. 

O Samba Junino no Beiru e no Cabula tem as mesmas características dos sambas já 

promovidos nos bairros considerados precursores como Engenho Velho de Brotas e Engenho 

Velho da Federação, segundo o historiador Jaime Sodré em ums entrevista cedida no programa 

Samba Junino apresentado pela TVE no ano de 2012, afirma que o samba junino é um samba 

de deslocamento entre os bairros de origem quilombola e que a cada chegada desses grupos de 

samba eram oferecidas pela população as comidas típicas do São João. 

Assim não seria diferente essa forma de confraternizar as vitórias de uma população 

local atingida por todos os males voltados as ações dos agentes sociais que a partir do começo 

do ano de 1990 do século XX começam a interferir de maneira acentuada no bairro do Cabula 

em seu entorno modificando a estrutura social entre as comunidades e assim as festas 

tradicionais começam a perder espaço entre os sujeitos que promoviam essas manifestações e, 

por fim, dar uma nova característica ao bairro que no seu imaginário popular deixar de ser um 

local periférico para ter característica de local de classe média e por fim as tradições como o 

samba junino do Cabula deixa de acontecer e somente lembrado apenas nas lembranças de seus 

componentes segundo a narrativa do compositor e morador do Beiru Joia Santos. 

Na verdade, o samba duro eu conheci através de um grande compositor conhecido na 

Bahia e até mesmo em outro mundo devido a música Revolta dos Búzios né, corisco 

todo mundo conhece aí “Oh corisco, Maria bonita mandou te chamar” que é de 

Domingos Sérgio. Na minha infância tinha uns 15 para 16 anos no bairro do Beiru, 

como até hoje é Beiru, aí a amizade que foi adquirindo com o tempo ele já estava no 

processo de festival de música do Olodum, aí ele formou um samba lá no final de 

linha do Beiru ai me chamou né “ Oh joia vem participar aqui velho”, “ rapaz eu não 

sei tocar nada não”, “nada pegue o tamborim aí”, e aqui você sabe que baiano só faz 

estrear, peguei o tamborim comecei a bater aí pronto, formamos um grupo de samba 

fera negra. Fera negra por que devido a cidade negra né nada mais comemorativo que 

o nome do grupo ser fera negra. 

 

Aí começou “bora armar para o São João”, “no São João vamos sair tocando por aí 

vai no final de linha, volta vamos fazer nosso samba junino” a gente pronto bora. Aí 

fez o fera negra, a gente começou, todo evento que tinha “lê lê oh fera negra com paz 

e amor” e na verdade acho que o tema paz e amor serve para todo samba junino vem 

com esse tema paz e amor, e a gente pede até hoje paz e amor, paz e amor e começou 

daí. 

 

O tempo foi passando, foi passando esse meu parceiro se deslocou para outro bairro, 

Engomadeira onde ele fez vários projetos sociais como até hoje tá encaminhando fez 

outro samba que é o samba de engoma, que já é conhecido né, aí como a gente ficou 

um pouco distante, começamos a observar que começou a vim samba de fora pra aqui 

pro bairro do Beiru. Aí os nossos amigos começou a se reunir pô velho porque aqui 

não tem, vem o samba duro de Salvador da Bahia toda se apresentar no espaço que 



 

 

214 

tem aqui na cabana do ginão o point da seresta, todo mundo amanhecia o dia dançando 

seresta, aí virou point do samba, os sambas vinham aqui se apresentavam e ai juntou 

aqui o meu ex cunhado que hoje é o bispo da igreja batista, a igreja de maior referência 

no Cabula que é Windson. 

 

Quer dizer hoje ele é um bispo né, mais antes naquele tempo que ele entrou pra polícia 

ai que ele formou esse grupo com a gente o samba curtição que tinha dois irmão dele, 

tinha dois amigos e aí formamos o samba curtição, começou a fazer as músicas né e 

foi a partir daí que comecei mesmo a compor devido ao ouvir as músicas, temática e 

comecei a gostar, pô velho tem tudo a ver, São João chegando vamos fazer música 

para o São João. 

 

E aí tivemos sorte de começar a se apresentar o pessoal do bairro começou a gostar, 

aquela coisa diferente que nunca tinha tido no bairro aí pronto, começo a tocar no 

largo do macaco que a galera chama de Santo Antônio, mas todo mundo conhece 

como alto do macaco. Aí surgiu oportunidade do primeiro ano ficamos aqui, fizemos 

o arrastão aqui no bairro mesmo com a camisa simples. 

 

Nesses relatos é possível perceber claramente as sutilezas de uma prática cultural que se 

exercita nos encontros, nas ruas, nas escolas da vida e principalmente nos espaços conquistados 

pela comunidade. Aprendia-se o samba junino partindo-se das referências do grande repertório 

musical presente nos candomblés, terreiros e nas festas da cidade.è nessa flagrante necessidade 

de partilhar experi~encias comuns e coletivas que o samba junino traduz e interpreta esse 

movimento da cultura popular e afrodescendente do Cabuleiro. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa desenvolvida neste artigo mostra de como ainda é difícil ter uma pesquisa 

voltada para o gênero pagode sem ter nas suas fontes e bibliografia um discurso carregado de 

preconceitos e opiniões que em sua maioria vem da elite que compõem os críticos de música e 

jornalistas. 

Dentro dos aspectos econômicos da cidade do Salvador no final dos anos de 1980 e 

começo dos anos de 1990 que no seu contexto é uma economia de grande repercussão pela falta 

de emprego e uma melhor de concentração de renda principalmente entre os jovens. O PIB na 

Bahia nesse período tem um aumento significativo com as atividades do Polo Petroquímico, 

mas esse ponto positivo não teve reflexo na geração de empregos principalmente na capital 

baiana e esse aspecto foi também um ponto propulsor para uma saída de arrecadação e emprego 

a música baiana que no momento surgia com o Samba Junino nos núcleos afrodescendentes da 

cidade. 

A pesquisa expôs a necessidade de aprofundamento nos aspectos que cercam o pagode 
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no seu cotidiano e nos aspectos sociais que compõem uma população pauperizada e que 

encontrou no gênero do samba junino uma forma de crescimento cultural dentro da sociedade 

soteropolitana. 

 

FONTES ORAIS 

 

Entrevista com Domingos Sérgio concedidas ao autor via WhatsApp no dia 24 de junho de 

2018. 

 

Entrevista com Joia Santos concedida ao autor no dia 15 de junho de 2019. 
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“TERMINAR NOSSAS VELHAS COISAS”: ESCRITA DE SI E CONSTRUÇÃO DA 

MEMÓRIA DE E. P. THOMPSON A PARTIR DE AGENDA PARA UNA HISTORIA 

RADICAL 

 

Saulo Artur Cordeiro Leite Julião1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando de seu falecimento, em 1993, o historiador inglês Edward Palmer Thompson 

deixou sobre sua mesa de trabalho o projeto de Agenda para una historia radical. Àquela altura, 

se há algo que pode sintetizar a forma que Thompson escrevia é a ideia de uma corrida contra 

o tempo. Em um texto de 1985, o historiador havia apontado que sua escrita, dali em diante, 

seria marcada pela necessidade de “terminar nossas (suas) velhas coisas” (THOMPSON, 2000, 

p. 35). Contudo, a rápida degeneração de seu estado de saúde se transformara em um obstáculo 

dificilmente transponível que lhe exigia hercúleo esforço de doação à sua obra, caso desejasse 

produzir algum tipo de conclusão (PALMER, 1996). 

A própria insistência de Thompson em terminar seus escritos inacabados evidencia o 

quão importante era esse objetivo para seu projeto pessoal. Afinal, ser historiador, àquela altura, 

não lhe rendia lucros nem contribuía para o descanso recomendado no combate às várias 

enfermidades que contraíra em razão de um ritmo de vida demasiadamente extenuante 

(PALMER, 1996). 

A pressa, contudo, não lhe fez abandonar certo método em seu processo de escrita, de 

modo que, após a publicação de suas últimas obras historiográficas, Thompson (2000) passou 

a se dedicar à elaboração, há tempos planejada, de um balanço teórico e político de sua produção 

como historiador. Todavia, se não lhe afetou a disciplina, a corrida contra o tempo de fato o 

levou a tomar alguns desvios. Costumes em comum, por exemplo, foi publicado sem sua 

prevista conclusão, e o balanço historiográfico-político pretendido teve de se converter de uma 

nova obra em uma modesta compilação de textos que, para o autor, sintetizavam sua relação 

com a política radical e a escrita da história. Mesmo com tais atalhos, entretanto, o autor não 

 
1 Programa de Pós-Graduação em História, Culturas e Espacialidades (PPGHCE) da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE). Trabalho apresentado no Simpósio Temático 13: Nos caminhos do tempo: (auto) biografias e 

trajetórias entre possibilidades e desafios, coordenado por Ary Albuquerque Cavalcanti Junior, Gabriel José 

Brandão de Souza e Marcela de Oliveira Santos Silva. 
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teve tempo de publicar essa obra, e, ao falecer, deixou seus escritos recém-organizados sem 

uma data de publicação prevista. 

Mesmo que a publicação não tenha se materializado em vida, o desejo de Thompson de 

elaborar uma espécie de testamento teórico antes de falecer não deve ser minimizado por tal 

fato. Seu contínuo esforço em torno da elaboração de Agenda para  

una historia radical, bem como o conteúdo dos textos reunidos nessa obra evidenciam que  

ela possuía uma dimensão fundamental enquanto última inscrição do autor no meio 

historiográfico-político de seu tempo (FONTANA, 2002). 

Ao abordar dessa maneira a elaboração da referida obra, estar-se-á diante da polêmica 

questão da intencionalidade do autor que, outrora negada veementemente pelo pós-

estruturalismo, retorna atualmente ao campo da historiografia mediante as reflexões do 

contextualismo inglês. 

Acompanha-se aqui, em especial, as reflexões de Quentin Skinner (2005, p. 136, grifo 

nosso) acerca dos “motivos” e das “intenções” do autor: 

Conhecer os motivos e intenções é conhecer a relação que um autor estabelece com o 

que ele ou ela escreveram. Conhecer as intenções é perceber se o autor estava a 

gozar, se estava a falar a sério ou se estava a ser irônico ou, de uma forma geral, saber 

que actos discursivos estaria a levar a cabo quando escreveu o texto em questão. 

Conhecer os motivos significa tentar saber quais as razões que levaram o seu autor a 

realizar esses actos discursivos, isso para além do seu caráter e do seu estatuto de 

verdade enquanto proposições. 

 

Desse modo, Skinner (2005) aponta ser possível reconstituir as intenções do autor 

mediante os atos discursivos disponíveis na própria obra, ao passo que as motivações  

podem ser analisadas a partir de elementos externos passíveis de investigação por meio de uma 

psicologia ou sociologia do autor. 

No que tange propriamente às “intenções” de Thompson enquanto autor de Agenda para 

una historia radical, entende-se ser lícito propor que se vinculam, em especial, a uma proposta 

bastante autorreferencial (GOMES, 2004), haja vista sua declarada tentativa de sintetizar, 

naqueles escritos, o significado de sua maneira de pensar e escrever a história para as gerações 

futuras de historiadores. O próprio título conferido àquela coletânea já indica essa intenção, 

afinal o que é uma “agenda”2, se não uma proposta de escrita da história ainda por se 

concretizar? O fato de se reunir vários escritos de sua autoria (alguns, inclusive, sobre si), 

 
2 É importante ressaltar que Agenda para una historia radical foi o título dado à edição espanhola. Já a edição 

americana, elaborada por Dorothy Thompson, preservou a proposta de título e a ordem do texto original. O título 

era Making history: writings on history and culture, e a coletânea se fechava com a incitação de Agenda for a 

radical history. Dessa maneira, a versão americana trazia também, inclusive com maior ênfase, a dupla perspectiva 

de obra-testemunho e obra-proposição. 
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relacionando-os a este título programático, aponta ainda outra questão, sua trajetória, conforme 

indicada por estes textos que possuem relevância para a “agenda” postulada, que é, em suas 

palavras, a de uma “história radical”, ou seja, uma história conectada ao compromisso político 

de transformar de modo revolucionário o estado de coisas existente. 

No âmbito das “motivações”, encontram-se, inclusive, várias correspondências, entre 

estas, as “intenções”. Sendo assim, ao se acompanhar Christos Efstathiou (2015), é possível se 

deparar com um Thompson que, após a intensa campanha antinuclear, depara-se com um 

contexto historiográfico-político bastante adverso ao marxismo e mesmo a sua forma de 

escrever história, fator este que lhe impulsiona a concluir seus projetos de escrita tendo sempre 

em mira a reconfiguração de uma alternativa radical e sistêmica ao capitalismo. 

Embora a correspondência entre “motivação” e “intenção” forneça maior embasamento 

à argumentação aqui apresentada, pretende-se abordar mais sobre a segunda do que a primeira, 

para tanto direcionaremos nosso olhar bem mais para o texto de Thompson (2000) que para seu 

contexto de produção. 

Este estudo limita-se, portanto, primeiramente, a analisar a seguinte questão: que legado 

intelectual e político Thompson (2000) tenta associar à sua trajetória pessoal? Em seguida, 

busca-se refletir acerca de como essa autoprojeção de si foi apropriada por certos grupos 

políticos-historiográficos que contemporaneamente conferiram alguma materialidade às 

autorrepresentações de Thompson (2000). 

 

SOBRE SUJEITOS HERÉTICOS FRENTE ÀS ESTRUTURAS ESTABELECIDAS: 

THOMPSON E SUA AUTOFILIAÇÃO À TRADIÇÃO DE INTELECTUAIS 

HERÉTICOS 

 

Bryan D. Palmer (1996) apresentou de maneira bastante rigorosa e clara como 

Thompson formou-se enquanto figura dissidente, tanto por sua herança familiar 

“desajustadora” quanto por suas escolhas em termos de a quais círculos intelectuais e políticos 

se vincular. Palmer (1996) trata da questão em termos de uma disciplina do desajuste e de uma 

dialética da antítese antinomiana. Porém também é possível abordá-la a partir de uma temática 

sempre presente em E. P. Thompson: a tradição marxista herética, que é uma estranha tradição 

fundada no hábito de se contrapor a qualquer tradição demasiadamente solidificada. O termo 

não é de Thompson, mas sim de Isaac Deutscher (1970), que o empregava para se referir a uma 

miríade de políticos e teóricos filiados ao marxismo, porém críticos radicais das doutrinas 

políticas dos partidos comunistas e dos dogmas do marxismo catequético. No decorrer de sua 
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trajetória intelectual e política, Thompson (2000) utilizou esse termo incontáveis vezes, 

inclusive estendendo-o para além do marxismo de modo a abarcar radicais de outros tempos 

que também se relacionaram de forma herética com o radicalismo que abraçaram. 

Dos sete textos compilados na Agenda, todos, conforme se defende neste estudo, tratam 

de heresias, contudo, incialmente, serão quatro que tratam das “heresias de outros”, elencando 

uma gama de personagens cujas singularidades procedem justamente do fato de serem 

heréticos. Primeiro, tem-se a literata e filósofa feminista radical Mary Wollstonecraft, em 

seguida, a socialista apaixonada e peculiarmente feminista Eleanor Marx. O terceiro texto, por 

sua vez, dedica-se à emblemática figura romântica e revolucionária de William Morris, e, por 

fim, tem-se a leitura “herética” acerca da teoria epistemológica desenvolvida pelo marxista, 

crítico literário e epistemólogo Christopher Caudwell. O que todos têm em comum? A atitude 

herética que lhes permitiu abrir novas dimensões da luta revolucionária e, também, o fato de 

serem, até hoje, mal compreendidos, julgados e condenados por suas heresias. Nos escritos de 

Thompson (2000), enxerga-se uma clara tentativa de reabilitar esses personagens diante do 

debate contemporâneo, não por que fossem “santos” (Thompson, por exemplo, aponta graves 

erros políticos de Eleonor Marx), mas justamente por serem heréticos e desorganizadores das 

ordens políticas ou intelectuais. 

Se os quatro textos finais tratam de uma “heresia de outros”, os três primeiros textos 

apresentam a heresia do próprio autor. Sendo assim, tem-se aí um claro procedimento de 

vinculação de si a uma tradição a partir da qual se pode operar a construção de uma identidade 

de si. Thompson (2000) considera-se legatário de Cuadwell, Morris, Eleonor e Wollstonecraft, 

de forma que, a cada perfil, incorpora algo desses autores ao seu repertório teórico-político. 

Mas, além de legatário, ele se constrói enquanto figura herética sujeita, inclusive, as 

condenações que sempre perseguem aqueles que carregam o signo da heresia. 

Tal é o procedimento de autorrepresentação que, ao defender Caudwell de seus críticos, 

Thompson (2000) usa termos muito semelhantes aos que emprega para descrever a própria 

produção. A teoria epistemológica de Caudwell permanecia incompreendida até pelos 

marxistas, dada à sua heresia avassaladora que a tornara difícil de ser assimilada por qualquer 

moda intelectual. Thompson se representa em condição semelhante, apelando aos futuros 

historiadores que não se rendam aos modismos intelectuais e que façam uma releitura herética 

de seus textos, tal como ele agora fazia dos de Caudwell. Sendo assim, à semelhança de 

Caudwell e dos demais, Thompson (2000) se projeta no texto como um proscrito político e 

intelectual, pois distante e mesmo incômodo frente aos partidos estabelecidos e à academia. 
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Não surpreende, portanto, que, ao definir seu projeto então em curso, Thompson (2000, p. 9) 

tome as palavras de William Morris à sua idade: 

Si vuelvo a mi oficio, o como vuelvo a él, mis preocupaciones son más bien 

personales: como le decía William Morris a Burne-Jones cuando tenía mi edad, «la 

mejor forma de prolongar el resto de nuestros días, viejo amigo, es terminar nuestras 

viejas cosas. 

 

O próprio Thompson (2000), dessa maneira, elucida sua estratégia discursiva. William 

Morris, ao proferir tais palavras, tinha sua idade. E, como o historiador, possuía mais 

preocupações pessoais que acadêmicas ou partidárias e, ao fim, dado às suas personalidades 

heréticas, apenas a posteridade poderia lê-los e relê-los em maior consonância com suas 

heresias, sendo assim, “terminar nossas velhas coisas” seria a melhor maneira de “prolongar o 

resto de nossos dias”. Thompson, deste modo, reedita a tensão entre ação e estrutura 

constantemente presente em suas obras, afinal quem são os heréticos de Thompson se não 

figuras que contestam as estruturas político-intelectuais de seu tempo? A ação destes, assim 

como a sua, pode até se perder na contemporaneidade, mas, lhes restam a esperança ofertada 

pela possibilidade de serem “atualizados” através das futuras gerações heréticas. 

 

A PUBLICAÇÃO DE AGENDA PARA UNA HISTORIA RADICAL NA ESPANHA E 

AS DISPUTAS EM TORNO DA MEMÓRIA DE E. P. THOMPSON 

 

Em livro publicado em 2002, o historiador espanhol Josep Fontana denunciou em tom 

polêmico o processo de museificação construído pela historiografia acadêmica inglesa e 

espanhola em torno da vida e da produção historiográfica de E. P. Thompson. Contra essa 

memória museificada e apaziguada, Fontana reivindicava uma leitura atenta de Costumes em 

comum, bem como de Agenda para una historia radical. A publicação póstuma dessa obra fora 

viabilizada em 1995 (THOMPSON, 1995), em uma versão em inglês que obteve recepção 

morna em 2000. Entretanto, a publicação da obra em espanhol pelo próprio historiador Fontana 

acabou suscitando debates muito mais acalorados (SAMPERE, 2016). 

No passo de uma década, o trabalho de Fontana (2002) em torno da divulgação de outra 

leitura e, por conseguinte, uma outra memória de E. P. Thompson rendeu frutos consideráveis. 

Uma gama de importantes historiadores e ativistas políticos espanhóis passou a reivindicar uma 

nova leitura de Thompson com referências claras ao trabalho executado por Fontana. Uma série 

de produções, eventos e organizações políticas pode ser arrolada ao redor da descoberta de um 
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novo Thompson3, nos limitaremos, contudo, a tratar do que consideramos um marco sintético, 

político e intelectual, do “choque de memórias” (MOTTA, 2012) que então se articulou, bem 

como da recepção de Agenda para una historia radical. 

Sendo assim, nos vemos carregados até 2016, quando ocorre a publicação de E. P. 

Thompson: marxismo e historia social, onde é clara a inclinação de construir novas narrativas 

e uma nova memória que coloque Thompson, novamente, nas pautas do dia não como um 

historiador preso ao século XX, mas como escritor e militante que ainda tem muito a ensinar 

ao século XXI. Nesse processo, a autovinculação de Thompson a uma tradição radical herética 

em sua Agenda tornou-se uma elaboração central a ser mobilizada. 

E. P. Thompson: marxismo e historia social reúne textos de importantes historiadores 

espanhóis e, para cada um deles, Agenda para una historia radical possui um significado 

especial em suas argumentações, contundo, ressaltaremos aqui apenas dois textos que 

claramente se direcionam a implosão de uma memória tida por hegemônica sobre Thompson, 

assim como a construção de uma outra memória acerca do historiador inglês. Nesse sentido, 

temos o balanço polêmico apresentado em La condescendencia de la posteridade: lucha de 

clases, clases y conciencia de classe de autoria de Xavier Domenech Sampere (2016) que, além 

de historiador, é também uma destacada liderança do movimento político radical de 

ascendências thompsonianas Bacelona em comum. 

O texto de Sampere (2016), já em seu título, apresenta a intenção de polemizar com 

determinada memória sobre E. P. Thompson que, conforme se sugere, seria dominada por uma 

atitude condescendente fundada na pena e na acomodação em relação ao historiador inglês. 

Pena, pois teria sido simplesmente um sonhador idealista, cuja feitura da história e da política, 

hoje, provou-se ilusória. Acomodação, pois movida pelo desejo de acomodar a figura incômoda 

de E. P. Thompson enquanto modelo de uma historiografia completamente ultrapassada. Afinal, 

encerrado no passado, as famosas diatribes daquele historiador poderiam enfim ser apaziguadas 

no presente. 

Sintomático da mudança de ares em relação a Thompson, principalmente no cenário 

acadêmico inglês, seria, para Sampere, o texto Goodbye to all that? do historiador Tony Judt. 

O caso de Judt é especialmente significado por tratar-se de um intelectual cuja geração de certa 

forma se propôs a dar continuidade às reflexões da história social marxista britânica, isso pelo 

menos até a virada conservadora dos anos 80, após esta, Tony Judt, em especial, tornou-se um 

 
3 A título de ilustração, é possível citar os grupos de debate thompanianos desenvolvidos dentro da Fundación 

Primero de Mayo de Comisiones Obreras e da Fundación de Investigaciones Marxistas, bem como a 

materialização de parte do ideário político de E. P. Thompson na fundação da coligação Barcelona em Comum. 
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crítico severo de E. P. Thompson tentando colar neste personagem antigos estereótipos. 

Segundo nos reporta Sampere (2016), para Judt, Thompson seria um “pequeno inglês 

pretensioso”, ou seja, uma figura demasiadamente provinciana, porém, ao mesmo tempo, 

megalomaníaca, já que acreditaria poder resolver “todos os problemas da humanidade de uma 

só vez”, mas, ao fim e ao cabo o que sintetizaria aquele historiador e militante inglês seria o 

fato de estar ultrapassado, pois, qualquer um que leu Kolakowski “jamais levará Thompson a 

sério”. 

Para Sampere (2016), a argumentação fartamente adjetivada de Judt seria, de certa 

forma, uma evidência da atualidade de Thompson, afinal, por que gastar tanta munição para 

balear um cadáver? Outra evidência de sua atualidade, porém igualmente deformadora, seria a 

construção da memória de Thompson conforme se processou dentro da historiografia 

acadêmica espanhola. Recebido junto a um turbilhão de outras tendências historiográficas, 

Thompson foi lido como um marxista ortodoxo, um weberiano, um culturalista e, mais 

recentemente, ganhou proeminência a tese César Rendueles de que, após A miséria da teria, o 

autor teria se convertido em um pós-marxista. 

Contra estas construções hegemônicas na academia sobre a vida e obra de E. P. 

Thompson, Sampere (2016) busca embasar abertura mnemônica apelando para as 

autorrepresentações bastante tardias de Thompson em Agenda para una historia radical. Por 

quê motivos, por exemplo, um pós-marxista dedicaria a maior parte dos textos de um livro-

testamento aos debates da teoria marxista? Essa é uma das indagações lançadas por Sampere. 

Conforme Sampere (2016), a difusão de teses como a de Rendueles, ou a do Thompson 

culturalista posta globalmente em ênfase por Richard Johnson, seriam uma prova de que o 

debate atual sobre Thompson está completamente esvaziado de seu mais importante 

protagonista, o próprio Thompson. Sendo assim, agregam-se rótulos a sua historiografia 

conforme o que seja mais útil às escolas em jogo na intensa troca de produções historiográficas: 

Pero, fuere como fuere, lo cierto es que el êxito de Thompson en términos de 

referencialidad para los debates historiográficos devi.no finalinente en algo vacío. A 

partir de un cierto momento ya no se trataba tanto de su obra, como del lugar que 

ocupaba la misma dentro de los cambies operados en los nuevos debates 

historiográficos. (SAMPERE, 2016, p. 120) 

 

Na contramão dessa tendência a debater um Thompson descorporificado, a publicação 

de Agenda para una historia radical seria, para Sampere, um retorno ao que Thompson de fato 

pensava, ao que realmente lhe inquietava e como, de fato, ele escrevia história. Seria igualmente 

um tour de force contra usos irresponsáveis da memória deste autor, tendo em vista que ele 
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mesmo reafirmara, pouco antes de falecer, vinculações, hoje, facilmente negadas por uma ou 

outra leitura de segunda mão. 

Seguindo a linha de um aberto “confronto pela memória” adotada por Sampere, Pedro 

Benítez (2016) fecha a seção de debates do livro relacionando Agenda para una historia radical 

com as lutas políticas concretas da contemporaneidade. Seu texto: La actualidad política de 

Thompson: multitud y 15-M objetiva atualizar a agenda radical thompsoniana face a 

movimentos sociais que se organizaram após a morte do historiador inglês. 

Para Benítez (2016), o movimento de massas espanhol que tomou as ruas e ocupou as 

praças em 15 de maio de 2011, ecoa a mesma indignação herética de Thompson em sua Agenda. 

Ante o desmonte dos regimes do Leste Europeu, Thompson não se rendeu a tese de que o 

capitalismo nos levaria ao melhor dos mundos, e contra este sistema buscou erigir uma nova 

agenda revolucionária que dialogasse com as demandas dos “de baixo” sem se render as formas 

padronizadas de fazer política. De forma semelhante a multidão mobilizada pelo Benítez (2016, 

p. 317-318), “[...] habían llegado a un punto de saturación sobre su malestar y se sentían poco 

o nada representados por partidos, sindicatos y demás canales altamente institucionalizados”. 

Thompson reivindicava uma tradição política específica, é claro, contudo, sempre 

criticou de forma demolidora qualquer perspectiva de encarceramento nesta. Contra as formas 

tradicionais da política de seu tempo, buscou dialogar com a noção de “comunidade” em 

William Morris e com a propaganda marxista de Eleanor Marx, bem como, dedicou-se a 

compreender as formas de luta específicas de seu presente, como o movimento antinuclear. 

Sendo assim, uma boa leitura de Thompson poderia ter amenizado a sensação de espanto das 

lideranças políticas institucionalizadas que diante do M-15 não conseguiram apresentar nada 

diferente de um completo estado de confusão, afinal: 

El 15-M nos muestra además que las autodenominadas vanguardias se encuentran en 

muchas ocasiones desorientadas, a remolque verdaderamente del movimiento, de 

modo que se han visto sorprendidas por cuanto nada (las condiciones objetivas), hacía 

presagiar esta explosión. (BENÍTEZ, 2016, p. 317) 

 

Thompson, por outro lado, soube dialogar com a multidão de seu tempo, ao ponto de se 

em converter em uma de suas principais figuras públicas. Ocorre que, diferente dos marxistas 

ortodoxos, Thompson não reteve de Marx um positivismo requentado e sim, como demonstra 

na Agenda, uma complexa epistemologia interativa. Rejeitando a epistemologia realista 

ingênua, Thompson não entendia a realidade como um objeto passivo diante do sujeito do 

conhecimento que deveria somente refleti-lo, para o historiador inglês, havia uma interação 

dialética entre sujeito e objeto, uma agia sobre o outro, de modo que o sujeito deveria abrir mão 
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de seu pedantismo teorético para captar a complexidade fugidia que o objeto tem a lhe 

transmitir. Tal postulação epistemológica visa, precisamente, operar uma abertura ante os 

fenômenos complexos e heterogêneos do real que jamais poderão ser reduzidos a qualquer 

imagem teórica petrificada em dogma, quem sabe, diante dos eventos chocantes e quase 

inexplicáveis do Brasil recente, Thompson e sua agenda radical também tenham algo a ensinar. 

 

REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

 

John Pocock (2013), historiador conectado ao contextualismo inglês, chamou a atenção 

para o conceito de “efetuação” que carrega o texto para além da intencionalidade do autor, 

inserindo-o na complexa rede que articular enunciação e contexto de recepção.  

A respeito da efetuação, o autor aponta que: 

[...] o que o autor “estava fazendo”, portanto, inclui suscitar em terceiros respostas 

que o autor não pode controlar nem prever, algumas das quais se efetuarão em 

contextos completamente diversos daqueles em que ele “estava fazendo” aquilo que 

talvez soubesse que estava fazenda. (POCOCK, 2013, p. 78). 

 

Observa-se que o percurso apresentado por Agenda para una historia radical, desde sua 

organização por E. P. Thompson até sua publicação na Espanha em 2001,  

coaduna-se bem com a reflexão de Pocock (2013). Afinal, as reflexões aqui tecidas sobre esse 

texto derivam justamente das nuances da recepção em “contextos completamente diversos”. 

Em tempos no qual o marxismo conseguiu certo prestígio acadêmico, Thompson foi laureado 

como o grande transformador dessa corrente de pensamento. Após o colapso soviético, 

entretanto, o autor foi relegado à condição de ícone do passado, pois operava-se o avanço de 

abordagens historiográficas pragmáticas, neoconservadores ou simplesmente desencantadas 

com o marxismo. Hoje, quando a fragata neoliberal parece naufragar no mar das incertas e 

quando novos movimentos sociais se articulam com consequências ainda incalculáveis, parece 

haver certo clima para se resgatar um teórico social que tanto insistiu na incerteza do real, na 

provisoriedade da análise histórica e na necessidade de projeto de transformação radical. 

Sendo assim, parece frutífero o tensionamento da memória levantado por Josep Fontana 

e pelos historiadores a ele vinculados. Contudo, faz-se necessário reservar a cautela e a 

esperança de que essa implosão da memória estabelecida não venha a se transformar no 

estabelecimento de outra memória enrijecida. Espera-se que os apelos de Thompson sejam 

ouvidos, e que nenhuma leitura da história ou de historiadores venha a desdenhar do caráter 

complexo e cambiante do processo histórico. 
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COLÉGIO LUZIA SILVA: PRÁTICAS DISCIPLINARES, NORMATIZAÇÕES DE 

GÊNERO E RELAÇÕES DE PODER NO CONTEXTO EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA- BA (1950-1980) 

 

Wallace Sousa de Moura1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa pretende analisar a educação proposta pelo Colégio Luzia Silva 

no município de Jaguaquara e como essa educação se processava para tentar garantir às 

mulheres da elite jaguaquarense funções que não ultrapassassem o âmbito doméstico e o 

magistério.  Esse trabalho visa possibilitar novas discussões acerca das relações de poder 

existentes entre homens e mulheres no interior da Bahia. Hoje, o rompimento da dicotomia que 

destinava aos homens o domínio público e as mulheres o domínio doméstico não esgotou a 

necessidade de se discutir as relações de gênero, já que “as relações de poder são inerentes a 

elas e todas as relações sociais sofrem transformações constantes e contínuas ao longo da 

história.” (LOURO, 1996, p. 124)  

Embora a historiografia oficial as tenha esquecido, as mulheres nunca estiveram 

ausentes da história.  Ao observarmos as distinções de gênero na educação brasileira podemos 

perceber que ocorrem diferenças sistemáticas nos níveis de escolaridade entre homens e 

mulheres. As desigualdades entre os sexos no âmbito educacional sempre causaram polêmicas 

e discussões ao longo da história e só na primeira metade do século XIX começaram a aparecer 

as primeiras instituições destinadas a educar as mulheres, embora em um quadro de ensino um 

tanto dual, com claras especializações de gênero.  

As pesquisas históricas sobre gênero sempre exploraram uma ampla variedade de 

sociedades. Vários padrões de gênero foram comparados como forma de testar diferenças e 

semelhanças importantes nas maneiras pelas quais homens e mulheres se definem e definem 

suas funções cotidianas em sociedade.  Para Gomes:  

Pesquisar histórias de mulheres tem se constituído como uma possibilidade 

investigativa de vários pesquisadores e pesquisadoras no Brasil, o que tem contribuído 

para a ampliação de debates sobre esta temática em diversos campos dos saberes em 

todo planeta. (GOMES, 2009, p. 145.) 

 
1 Mestrando- UNEB. Contato: Wallace_sousa123@hotmail.com. Trabalho apresentado no Simpósio Temático 

13: Nos caminhos do tempo: (auto) biografias e trajetórias entre possibilidades e desafios, coordenado por 

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior, Gabriel José Brandão de Souza e Marcela de Oliveira Santos Silva. 

mailto:Wallace_sousa123@hotmail.com
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Ao analisarmos as relações de gênero existentes ao longo da história, somos levados a 

fazer um apanhado de como veio se processando a desigualdade entre homens e mulheres na 

educação.  A educação sempre esteve atrelada a relações de prosperidade, moralidade, saúde e 

da ordem social e dentro dessa perspectiva a educação tanto das mulheres quanto dos homens 

era analisada e aceita como “pré-requisito para o bem-estar social do Brasil.” (GOMES, 2009, 

p. 145.) 

É importante ressaltar que a educação era tratada como um “artigo de luxo” desfrutado 

apenas por uma pequena parcela da população: a elite. Aos homens e mulheres de famílias ricas 

havia uma série de distinções referentes à instrução de moças e rapazes, pois os cursos com 

maior nível intelectual sempre se destinaram ao gênero masculino, cabendo as mulheres cursos 

que reafirmassem sua posição de submissa e dependente da família e mais tarde do marido. 

Segundo Oliveira: 

A história da mulher brasileira, como a história de tantas mulheres, é marcada pelo 

estabelecimento da ordem patriarcal que, em grande medida foi legitimada pela 

religião cristã ocidental, que transmitiu o silenciamento do feminino em todas as 

esferas sociais. A mulher do Brasil oitocentista, formada e constituída socialmente 

nesta ordem, era subordinada e dependente do pai ou do marido, sendo feita 

propriedade do homem e calada por ele. (OLIVEIRA 2009, p.75) 

 

Dentro de casa, as mulheres recebiam instruções de suas mães, avós, governantas e tias, 

tais como: bordar, cozinhar, costurar e outros afazeres, em sua maioria, ligados ao cotidiano 

doméstico. Desta forma, por um longo período, dedicaram-se a um espaço privado, e 

consequentemente estiveram afastadas de uma educação formal. Para Áries, se referindo à 

Europa, “a ausência da educação feminina pode ser explicada pela exclusão da mulher do 

processo educativo pelo menos até o final do século XVII, quase dois séculos de diferença em 

relação aos homens” (ARIES, 1981, p. 234) 

Durante o século XIX, dentro de um contexto modernizador brasileiro imposto pelas 

autoridades políticas e pela elite, a figura feminina passa a ser cuidadosamente moldada pela 

igreja, de acordo com as exigências do projeto disciplinador que se atinha à instrução e 

educação da mulher, que viria a ser a responsável pela manutenção de famílias saudáveis. 

Segundo Rodrigues e Marques:  

As mulheres deveriam ser inseridas no campo da higiene, e da norma médica, pois 

acreditava-se que a concepção de higiene designaria medidas de construção de um 

“meio social” favorável ao desenvolvimento físico, intelectual e moral dos indivíduos 

ficando reservada à família as questões de conscientização como a formação e 

educação dos filhos. (RODRIGUES E MARQUES, 2007, p. 138) 
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Sendo assim, ao educar a mulher, o homem também estaria sendo educado, pois com as 

instruções que as mulheres recebiam, havia uma certa garantia da “formação do caráter” das 

crianças que viriam a ser “homens de bem” no futuro. Outro ponto de bastante relevância é o 

que apresenta a ideia de que o “civilizar” a mulher através da educação, teria sido fomentada, a 

partir da prática de caridade cristã, um canal que lhes permitisse transitar entre as esferas 

públicas e privadas, que contribuiu para que com o surgimento de colégios religiosos que 

abrigavam meninas, a figura feminina começasse a ganhar espaço. E, além de manter suas 

atividades domésticas e familiares, elas passariam a ter uma participação mais ampla na vida 

social e pública, através de ações filantrópicas.  

 

A FUNDAÇÃO DO COLÉGIO LUZIA SILVA EM JAGUAQUARA 

 

Em meados do século XIX iniciou-se um movimento de vinda de congregações 

estrangeiras para o Brasil. Dois elementos se combinam para explicar este movimento: a busca 

pela retomada de espaços políticos por parte da Igreja Católica, devido à perda de espaço das 

congregações docentes em alguns países, principalmente europeus e a feminização do 

catolicismo ocorrida durante o século XIX na Europa.  

A preocupação com o comportamento e com a honra da mulher fez dos conventos e das 

escolas religiosas locais ideais para as mulheres solteiras. As educandas aprendiam além das 

normas religiosas, noções de leitura, escrita e cálculo, entretanto é importante esclarecer que de 

qualquer forma, a função primordial das mulheres era serem boas mães e esposas, sendo estes 

estabelecimentos religiosos a única forma institucional de educação permitida ao sexo 

feminino, mesmo que a instrução não fosse algo pelo qual mulheres da elite se preocupassem. 

Podemos considerar então, que a escolarização não foi percebida como um instrumento de 

inserção feminina no meio público, já que a sociedade na época concebia a mulher para o 

casamento, ou para a vida religiosa; práticas que precisavam de pouca ou nenhuma instrução 

escolar.   

Após essas breves considerações acerca da vinda de congregações religiosas 

estrangeiras para o Brasil, trataremos da chegada da congregação Franciscana Imaculatina em 

Jaguaquara e a fundação do Colégio Luzia Silva no município.  

O colégio Luzia Silva é um dos mais antigos educandários de Jaguaquara, precedido 

apenas pelo colégio PIO XII e pelo colégio Taylor Egídio. Foi o único colégio católico voltado 
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para as moças de elite dentro do município e teve uma forte influência na vida educacional da 

população do sudoeste baiano. (AMARAL,2005, p. 107) 

Em Jaguaquara havia dois colégios voltados para a elite: o colégio católico masculino 

PIO XII e o colégio Batista misto Taylor Egídio2. Nenhum deles atendia às necessidades das 

jovens moças de famílias católicas e dessa forma seria preciso a abertura de um colégio que 

pudesse comportar essas jovens moças de famílias abastadas do município, pois em Jaguaquara 

havia um choque de ideologias entre o colégio católico e o colégio protestante chegando a haver 

sérias discussões em praça pública. (ANDRADE, 1998, p. 169). 

As famílias tradicionais de Jaguaquara buscavam uma solução imediata para a 

escolarização de suas filhas, pois além das questões éticas, religiosas e morais relacionadas à 

formação de boas moças de família, a história construída pelo colégio Luzia Silva estava 

associada, inicialmente ao benefício dessas famílias ricas na sociedade jaguaquarense. Tudo 

estaria relacionado diretamente ao ideal de progresso e prestígio que através da ampliação das 

atividades sociais na cidade e do movimento de uma mocidade “estudiosa”, garantiria de certa 

forma uma intensificação da vida comercial no município.  

Sendo assim, para atender às necessidades da elite e da igreja, Frei Egídio de Élcito 

viajou para a Itália em busca de uma congregação religiosa que pudesse viajar para o Brasil e 

trabalhar em serviços missionários e na instrução de moças no município. O frei conversou com 

a superiora das religiosas Franciscanas Imaculatinas que demonstrou muito interesse no projeto 

por ele apresentado. Em três de dezembro de 1949, seis irmãs missionárias da congregação 

Franciscana Imaculatina em companhia da supervisora geral Maria Tereza Gnerre e de alguns 

freis capuchinhos dirigiram-se ao porto de Nápoles- Itália para pegar o navio que partiria para 

o Brasil. Como destaca Farias: 

A congregação franciscana foi criada na Itália, com o objetivo de "lutar contra as 

heresias, o espírito pagão e pela expansão do reino de Deus, através da caridade e da 

educação do sexo feminino". Espalhou-se rapidamente por vários países da América, 

chegando ao Brasil em dezembro de 1949. (FARIAS, 2005, p. 56) 

 

 As irmãs desembarcaram no Rio de Janeiro às 23 horas do dia 19 de dezembro de 1949.  

Após a chegada dirigiram-se para o convento de São Sebastião, no dia 20 de dezembro, frei 

 
2 Colégio mais antigo da denominação evangélica Batista no Brasil. O seu nome é uma homenagem aos 

fundadores: Capitão Egídio Pereira de Almeida, brasileiro e Zacarias Clay Taylor, missionário norte-americano. 

O passo inicial foi do capitão Egídio, como o oferecimento dos primeiros recursos. Após sua conversão ao 

Evangelho, desejou criar uma escola embasada nos princípios cristãos. Com a colaboração de Zacarias Taylor e 

sua esposa Laura, pedagoga a escola foi fundada em Salvador, em 1898 e transferida para Jaguaquara em 1922, 

como escola primária. O ginásio, o ensino médio e o pré-escolar começaram a funcionar em 1942. 
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Egídio dirigiu-se à casa central das irmãs de caridade onde as seis irmãs foram hospedadas por 

uma semana à espera de um navio que pudessem seguir para Salvador.  No dia 27 do mesmo 

mês, acompanhadas do frei Egídio, seguiram para Salvador. Chegaram após três dias em 

Salvador e foram acolhidas pelo custódio da Bahia e Sergipe juntamente com alguns outros 

frades que foram recebê-las no porto. As irmãs foram conduzidas ao Colégio Santíssimo 

Sacramento e recebidas pelas Irmãs Sacramentinas. 

De acordo com Farias, para receber as freiras Franciscanas em Jaguaquara, Frei Egídio 

e algumas autoridades do município organizaram uma comissão3 que se responsabilizaria pelo 

recebimento e acolhimento das irmãs missionárias em Jaguaquara. Assim no dia 12 de janeiro 

de 1950 as irmãs partiram rumo a Jaguaquara com o transporte mais rápido da época: o trem de 

ferro que levava umas 20 horas para chegar ao destino quando tudo ocorria bem. Chegaram a 

Jaguaquara altas horas da noite do mesmo dia. Durante a chegada das irmãs, estavam presentes 

algumas autoridades civis e religiosas, irmandades e o povo em geral, que após recebê-las na 

estação ferroviária, as acompanharam até uma pequena residência na Avenida 2 de julho no 

bairro da Muritiba em Jaguaquara aonde chegaram após uma rápida ação de graças na igreja 

matriz. 

O bispo da diocese D. Florêncio Sisinio Vieira há muito tempo estava à procura de 

religiosas para satisfazer às aspirações da elite católica de Jaguaquara que desejava um colégio 

de orientação religiosa para seus filhos, então no dia 8 de fevereiro de 1950, D. Florêncio Sisinio 

visitou pela primeira vez as irmãs Franciscanas Imaculatinas. Na carta do frei Benjamin e da 

irmã Maria Tereza Gnerre consta de forma romântica e idealizada o apoio oferecido às irmãs:   

Caríssimas irmãs, ao chegarem, certamente bem cansadas, alegrem-se com essa carta, 

chegada, espero, mesmo antes de vós e vos acolha com os mais calorosos votos de 

boas-vindas. Desejaria estar aí, pessoalmente, para juntar minha alegria a alegria do 

povo jaguaquarense; manifesta- vos admiração, que do mais íntimo do meu ser sinto 

por vos, mensageiras de paz, amor, generosidade e heroísmo. “Tenho certeza de que 

o vosso exemplo conduzira ao sacrifício muitas pessoas e animará as vossas irmãs a 

serem mais fortes e perseverantes no serviço de Deus....4 

 

Para ajudar na concretização do trabalho missionário das irmãs, um dos primeiros 

moradores de Jaguaquara, o Senhor Guilherme Martins Do Eirado e Silva que era conhecido 

por realizar obras de caridade, doou a casa da antiga fazenda Toca da Onça situada na Praça 

Doutor SEABRA5,com o terreno anexo para fins filantrópicos e educacionais. 

 
3 Esta comissão era coordenada pela então delegada escolar, distinta Sra. Carmem Spinolla Palma. 
4 Carta de frei Benjamim, em 6 de dezembro de 1949 e da irmã Maria Teresa Gnerre, em 18 de dezembro de 1949. 
5 Praça situada no centro do município de Jaguaquara. 
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No dia 15 de abril de 1950, as irmãs puderam ocupar a casa e dar início oficialmente às 

atividades.  No dia 26 de janeiro de 1952 o Sr. Guilherme Silva passou a escritura da casa para 

as irmãs Franciscanas com a condição de que ali funcionasse um colégio com o nome de “Luzia 

Silva” em homenagem a sua falecida esposa. Legalizada a doação do imóvel, foi logo iniciada 

a construção de um pavilhão destinado às dependências necessárias para o funcionamento de 

um internato feminino e uma capela.   

A instalação de um novo Colégio, religioso e voltado para a educação da juventude 

feminina, procurava responder aos anseios de uma parcela da população, que via com bons 

olhos a oportunidade de educar a juventude feminina sob os princípios cristãos-católicos. Não 

devemos esquecer o papel que o Colégio exerceria junto às demais cidades da região, pois para 

ele seriam mandadas as jovens das cidades vizinhas, cujos pais almejavam para elas uma “boa 

educação”.  

As irmãs instalaram uma escola primária, o jardim de infância, o curso ginasial e uma 

escola normal 6. No período de 1959 a 1964 o colégio Luzia Silva apresentava dependências 

para o internato com capacidade de acolher mais ou menos 60 alunas vindas de toda a Bahia. 

De acordo com Farias, a escola oferecia “Cursos de especialização profissional como 

datilografia e artesanato, um ensino missionário e aulas ministradas por excelentes 

professores.” 7  

As práticas de caridade, estimuladas pelas religiosas Franciscanas, conformavam-se 

com a imagem da “boa católica”, especialmente para as mulheres das classes abastadas e dentro 

dessa perspectiva, além do internato, o colégio Luzia Silva implantou uma escola anexa para a 

população menos favorecida como a grande maioria dos colégios católicos faziam na época. 

 Havia uma preocupação com a educação das mulheres de baixa renda, pois além da 

necessidade de educá-las para torná-las moças cristãs e respeitáveis, as Franciscanas 

Imaculatinas aplicavam cursos que garantisse às moças uma renda mensal para as despesas de 

casa. Segundo Silva: “A maioria das ordens religiosas que mantiveram escolas femininas para 

as famílias das elites no Brasil, montava uma escola anexa para as meninas que não podiam 

pagar, pois fazia parte da filosofia das ordens”. (SILVA, 2004, p. 234) 

Esse fato é mais um reflexo da expansão das associações de senhoras de caridade no 

Brasil, incentivadas pela Igreja Católica, a partir do final do século XIX. Por isso, junto com a 

 
6 Amaral, profª Carmélia, depoimento em 17/ 03/ 1974. 
7 Congregação das Franciscanas Imaculatinas, região do Brasil, contribuição histórica. Salvador, Bahia 1974. 
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educação destinada às “moças de elite”, a caridade passaria a constituir um complemento às 

práticas religiosas. 

Assim, a partir da chegada das irmãs Franciscanas ao Brasil, o município de Jaguaquara 

contaria com o auxílio de mais uma escola Católica que seria destinada a educação da população 

jovem feminina: O Colégio Luzia Silva. 

 

LUIZA SOUZA GONZAGA: A TRAJETÓRIA DE UMA EX FREIRA FRANCISCANA 

IMACULATINA EM JAGUAQUARA-BA. 

 

A história de sua formação e toda a relevância que a instituição escolar Luzia Silva 

alcançou no município de Jaguaquara e regiões circunvizinhas está muito atrelada ao projeto 

missionário desenvolvido pela congregação religiosa Franciscana Imaculatina que após 

chegarem da Itália, conseguiram viabilizar seu projeto educacional associado a integração 

humana seguindo os moldes do cristianismo.  

Nesse sentido, cabe-nos promover uma breve análise acerca da trajetória de uma sujeita 

em questão: trata- se de Luiza Sousa Gonzaga, freira franciscana Imaculatina que veio para a 

região do sudoeste baiano no ano de 1974 para desenvolver um trabalho missionário no colégio 

e que com o passar do tempo conseguiu conquistar o apoio e a simpatia da comunidade 

jaguaquarense. 

Acerca do estudo sobre trajetórias, Santos, Oliveira e Susin (2014) observam que o 

estudo de trajetórias a partir de relatos de vida tem seu interesse voltado para estruturas sociais, 

de modo a obter elementos do entrevistado que contribuam para delinear padrões sociais 

estruturais (SANTOS, OLIVEIRA E SUSIN, 2014, p. 370). 

Luiza Gonzaga ou irmã Luiza para os íntimos nasceu em uma fazenda chamada Campo 

Grande no município de Aporá no litoral norte da Bahia. De origem humilde, ela foi fruto de 

uma relação interracial entre André Francisco de oliveira e Justina Maria de jesus, Luiza cresceu 

amparada por diversos ensinamentos pautados em disciplina e religiosidade, teve em sua mãe 

e avó materna os primeiros ensinamentos pedagógicos e também foi a partir dessa relação que 

a garota passou a frequentar a igreja do povoado onde vivia e a desenvolver trabalhos 

filantrópicos na perspectiva cognitiva e missionária das crianças carentes daquela região. 

Por mais que Luiza gostasse da vida no interior, achava que precisava ter novas 

experiências. Nesse sentido, ao completar seus 15 anos de idade, se despediu da família para 
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viver na capital baiana. Em Salvador, Luiza começou a cuidar de idosos, e logo seu espírito 

caridoso chamou a atenção da madre superiora da congregação Franciscana Imaculatina.  

Ao conversar com a madre, Luiza relatou as experiencias que teve e os serviços que 

prestou ao longo de sua vida em prol dos necessitados. A madre ficou encantada com a história 

da moça e logo a convidou para integrar o convento com o intuito de prepará-la para seguir a 

carreira eclesiástica. Luiza aceitou e logo transferiu- se para o convento tornando- se noviça. A 

garota ficou um tempo em Salvador e para atender as freiras responsáveis pela direção do 

colégio Luzia Silva, logo foi transferida para Jaguaquara para concluir seus estudos e auxiliar 

as irmãs nas atividades do internato. 

Chegando ao município, logo Luiza foi conquistando a simpatia de todos por conta do 

“jeito” que tinha para lidar com as internas e por desenvolver projetos que auxiliavam os menos 

favorecidos. A filantropia sem dúvidas foi uma das atividades mais realizadas por Luiza, pois 

ela acreditava que a ação de servir precisaria ser parte fundamental da essência humana. 

O projeto do Colégio Luzia silva crescia e com seu crescimento, houve uma demanda 

de contratar novos funcionários para comportar as alunas e para manter a ordem e a disciplina 

no espaço escolar. as regras eram aplicadas e precisariam ser fielmente seguidas pelas alunas e 

nesse sentido a função de Luiza era garantir que a ordem e os princípios de Jesus Cristo fossem 

a realidade daquele lugar. 

Luiza ficou no colégio inicialmente entre os anos de 1974 e 1976 sendo transferida para 

o colégio São Francisco em Alagoinhas. Depois de uma rápida estadia no município de 

Alagoinhas, logo após concluir seus estudos, Luiza retornou a Jaguaquara em 1989 e deu 

sequência em seus trabalhos no colégio até 1993. 

Nesse sentido Luiza ficou no colégio desenvolvendo as atividades religiosas e escolares 

até abandonar o hábito religioso, entretanto o abandono do hábito não foi um pré-requisito para 

a moça desistir do trabalho que há tempos vinha desenvolvendo na região. Com o tempo, ela 

foi alcançando prestígio diante das autoridades políticas do município chegando a ocupar cargos 

de suma importância para a educação na região.  Luiza coordenou atividades voltadas para a 

educação religiosa em Jaguaquara e logo assumiu o cargo de secretária de educação 

viabilizando vários projetos pedagógicos seguindo os pressupostos freirianos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A educação religiosa em Jaguaquara aproximava a Igreja Católica das classes abastadas, 

pois suas filhas eram o seu público-alvo. Além de manter relações com a elite, era importante 

para a Igreja que o indivíduo aceitasse a religião católica, por isso forneceu às famílias abastadas 

de Jaguaquara um instrumento, que, para muitas delas, significaria status: a educação de suas 

filhas. Dessa forma, a Igreja, os fazendeiros e comerciantes foram os protagonistas na criação 

do Colégio Luzia Silva em Jaguaquara. 

As famílias abastadas investiram nas escolas privadas, leigas ou confessionais, 

considerando-as promissoras e mais eficientes, as quais, por sua vez, atenderiam às demandas 

desse grupo social. Em Jaguaquara essa relação se estabeleceria entre as exigências 

socioeconômicas da camada dirigente da sociedade e a educação ministrada no Colégio Luzia 

Silva.   

E sobre tal fato, apoiou-se parte da importância do estudo desse colégio. A outra parte 

está diretamente relacionada com o seu caráter confessional.  O Luzia Silva foi fundado sob os 

cuidados do Frei Egídio de Élcito pela Ordem Franciscana Imaculatina.  As religiosas 

entendiam sua função de educadoras como uma missão. Para elas, as alunas eram inexperientes 

e carentes de orientação. As professoras eram colocadas como mães que buscavam o 

aperfeiçoamento dos indivíduos e da sociedade, através das disciplinas literárias ao alcance da 

inteligência feminina, a fim de que as jovens estudantes pudessem pensar e agir de modo 

cristão.   

As práticas de educação feminina desenvolvidas no Colégio Luzia Silva atenderam às 

exigências de um momento que reclamava uma formação feminina mais avançada, sem perder 

de vista os princípios da religião católica. Várias mulheres saíram do Colégio para o magistério 

e para o lar. As Franciscanas Imaculatinas conseguiram formar professoras e donas de casa. 

Algumas deram prosseguimento aos estudos, investiram na carreira intelectual e profissional. 

Outras preferiram ter filhos e se dedicarem à rotina materna. As mais religiosas optaram pelos 

votos sagrados e seguiram o ofício da Igreja.  

A proposta educacional das Franciscanas Imaculatinas visava ao que elas entendiam 

como formação integral e humana, através do desenvolvimento de comportamentos e 

habilidades.  A aluna adquiria princípios de formação científica e religiosa, com base em um 

trabalho pedagógico, organizado por intermédio de um programa que privilegiava disciplinas 

com conteúdos e técnicas capazes de influir no corpo e na mente, tais como as letras, a música, 

o teatro, a dança e a ginástica. A instrução não era mais importante do que a fixação de um 

determinado padrão moral, uma vez que o objetivo era a formação ampla.   
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PRESERVAR PRA QUÊ? A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

Johnadson de Jesus Vitoria1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar Educação Patrimonial é muito mais que algo técnico, é resgatar a identidade de 

um grupo, é valorizar sua cultura e sociedade. A concepção de patrimônio num aspecto 

educativo possibilita tratar pontos importantíssimos na vida de um estudante, tais como, a 

cultura, a preservação e a história. De acordo Soares, a Educação Patrimonial busca a 

conscientização das comunidades acerca da importância da criação da valorização e da 

preservação dos patrimônios locais2. Deste modo, a memória de uma comunidade deve ser 

incentivada pela educação envolvendo os estudantes no processo. 

a partir das pinturas rupestres do Sítio Arqueológico da Lapa do Sol, localizado no 

município de Iraquara, Chapada Diamantina, na Bahia, o uso do conceito de patrimônio nas 

ações de Educação Patrimonial, e como esse conceito pode ser utilizado para contribuir ao 

ensino. Através de oficinas a serem realizadas no Centro Educacional Manoel Teixeira Leite, 

buscaremos compreender o uso dos conceitos de patrimônio e identidade; com a intenção de 

colaborar no processo formativo dos educandos que participam dos atos de Educação 

Patrimonial. 

Através das Pinturas Rupestres temos como objetivo identificar como utilizá-las nas 

aulas de História, buscando a partir delas uma motivação para esses estudantes entenderem o 

valor da Preservação. Assim, é possível encontrar um vínculo nessa relação professor-aluno na 

Instrução de patrimônio, na busca de refletir sobre a possibilidade de resgatar a identidade, 

memória e da própria importância do Sítio da Lapa do Sol com os estudos da Educação 

Patrimonial na forma de história local. 

 
1 Graduado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Contato: johnadson.vitoria@gmail.com. 

Trabalho apresentado no Simpósio Temático 14: Religiosidades, Turismo e Patrimônio Cultural, coordenado 

por Erivaldo Sales Nunes e Lais Viena de Souza. 
2 SOARES, André Luis Ramos. Educação Patrimonial: Valorização da Memória, construção de Cidadania, 

formação da Identidade cultural e desenvolvimento regional. In: SOARES, André Luis Ramos. Educação 

patrimonial: Relatos e experiências. Santa Rita: Ed. UFSM, 2003. p. 24. 

mailto:johnadson.vitoria@gmail.com
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A ideia de Patrimônio Histórico parte da necessidade de institucionalizar a memória 

social, porém existe atualmente uma extensão para se pensar patrimônio em diversos grupos 

sociais. Para André Soares, o conceito de patrimônio está contextualizado na existência do 

objeto, mesmo com o perigo da realização de “coleções de museológicos” sem sentido de 

preservação da memória3. Nesse sentido, tem-se a ideia dos ecomuseus, onde este objeto se 

mantem em seu habitat natural e em suas relações socioculturais com a comunidade. 

Segundo Neus Monfort, a tendência é utilizar o conceito de patrimônio, porque 

considera que reflita um novo espaço onde se possa aprender a valorizar e conhecer a identidade 

de um coletivo4. Essa tendência visa a valorização do patrimônio, pois o autor busca uma 

reflexão sobre como estes espaços estão sendo pensados. O Patrimônio está formado por objetos 

que perduram no tempo. Estes objetos são conduções para uma série de significados, com uma 

simbologia que se adota na percepção dos seus receptores, e, portanto, convertidos em uma 

herança. É importante destacar que se deve haver uma vinculação estabelecida entre os 

elementos patrimoniais e sua comunidade com o intuito de uma construção social. 

Segundo Soares, a preservação e importância do patrimônio, que devem ser esclarecidas 

à sociedade, estão diretamente ligadas ao conceito que utilizamos de Patrimônio e à forma como 

temos divulgado sua proteção5. Ao falarmos de pinturas rupestres nos referimos a uma cultura 

material que está inserida neste espaço, afinal, os sítios arqueológicos são monumentos 

históricos e culturais de uma respectiva comunidade. E quando não preservamos tais locais, os 

impactos ambientais são graves e podem afetar a questão socioeconômica também. 

Para Martins, precisamos encontrar novos caminhos para o ensino, através da busca por 

um educar comprometido com a formação do ser humano como cidadão6. As oficinas devem 

despertar interesse no estudante, com o objetivo onde percebam que eles são sujeitos históricos 

que podem transformar o que está a sua volta. A proposta de uma aula sobre Educação 

Patrimonial pode proporcionar uma experiência diferenciada ao estudante, pois possibilita a 

 
3 SOARES, André Luis Ramos. Educação Patrimonial: Valorização da Memória, construção de Cidadania, 

formação da Identidade cultural e desenvolvimento regional. In: SOARES, André Luis Ramos Educação 

patrimonial: Relatos e experiências. Santa Rita: Ed. UFSM, 2003. P 21. 
4 MONFORT, Neus González. El Valor Educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural. Barcelona. 

Universitat Autònoma de Barcelona. p. 5. 
5 SOARES, André Luis Ramos. Educação Patrimonial: Valorização da memória, construção da cidadania, 

formação da identidade cultural e desenvolvimento regional. In: SOARES, André Luis Ramos. Educação 

patrimonial: Relatos e experiências. Santa Rita: Ed. UFSM, 2003. P 19. 
6 MARTINS, Luccianne Guedes da Luz. Caudilhos no Rio Grande do Sul: uma proposta de discussão sobre essa 

época polêmica da história rio-grandense. In: SOARES, André Luis Ramos. Et al (Orgs.). Educação Patrimonial: 

teoria e prática. Santa Maria: Ed. UFSM, 2007. p. 44. 
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provocação de uma discussão em sala que parta do seu conhecimento, junto à memória e ao 

embasamento teórico levantado pelo professor.  

Existe a necessidade de articular aulas que envolvam a história local como um conteúdo 

com troca de experiências para construção da criticidade da ideia de patrimônio que ajude os 

alunos na identificação da sua realidade com o objeto. Assim, a construção de um conhecimento 

crítico da realidade contribui para a construção da consciência do estudante e o amadurecimento 

de sua cidadania. 

A Educação Patrimonial mostra uma perspectiva aos estudantes sobre uma construção 

da prática cidadã, na qual esta contribuição parte do processo de capacitação dos estudantes 

com objetivo de um reconhecimento e identificação de pertencimento. Deste modo, os alunos 

perceberiam a importância dos efeitos do passado no presente. A valorização do patrimônio da 

história local busca estabelecer um vínculo com o estudante. Estimular o conhecimento e a 

preservação da memória é um exercício de cidadania, pois a partir do entendimento de ser 

cidadão, podemos entender o direito da construção da própria cultura, logo, se garante o direito 

dos indivíduos à memória. 

 

Referencial Teórico  

 

A preservação da memória coletiva é algo importante para que a história de um 

determinado local possa continuar existindo para futuras gerações. O IPHAN como um órgão 

do governo busca encontrar formas para preservação através de projetos e politicas públicas 

necessárias para tal objetivo. 

É necessário atráves das aulas de História que os estudantes entenadam que são agentes 

da mesma. São conscientes de sua ação e da possibilidade de desvendarem sua cultura material, 

construindo sua memória e história. Ao entender que a memória coletiva parte de uma 

manifestação social e cultural que faz parte da identidade que constitui um patrimônio e, com 

a valorização e melhor utilização destes monumentos, novas formas de conhecimento e 

produções são criadas. 

No processo de aprendizagem é necessário entender o que é a memória, pois ela desperta 

o interesse pela diversidade de memórias que outras sociedades passadas deixaram. Sendo 

assim, o sentido em que a memória é importante para preservar o passado que o determinado 

local conte e, assim, desvendar a identidade que cada sujeito possa construir. 
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O espaço escolar é um local onde se pode trabalhar conceitos como identidade, memória 

e Patrimônio Cultural. Em muitos casos são postos de lado nas aulas de História, entretanto, 

sua importância é vital para o processo de conhecimento que um estudante desenvolve, sendo 

que a Educação Patrimonial está totalmente ligada a memória. De acordo Pollack:  

 

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 si7. 

 

 

É preciso entender que nem tudo é um lugar de memória. Para que seja um lugar de 

memória necessita haver no objeto, pintura, etc. uma intenção de garantir que a memória 

perpetue e que seja uma identidade do lugar. São espaços onde a memória coletiva faz com que 

sua comunidade torne consciente o objeto estudado. São sentimentos eternizados no tempo, 

onde independente do presente ou passado transmitem simbolismos e significados aos que 

vivem próximo.  

Trabalhar a memória nas aulas de História é muito mais que a sua preservação. É 

entender que o seu significado vai além de permitir a inclusão dos estudantes no processo 

histórico, é a construção da empatia histórica e um mecanismo criado para o próprio 

entendimento de cidadania deste sujeito.  

Quando se negligencia a aprendizagem da memória no currículo de História e nos livros 

didáticos, o que se aborda são temáticas que não condizem com a realidade dos alunos, cria-se 

um distanciamento entre a disciplina de História e os estudantes, onde não reconhecem ou 

valorizam o patrimônio a sua volta. Isso está interligado a falta da história local, a cultura, a 

memória e o patrimônio que deveria ser ensinado nas aulas de História.  

A verdade é que o estudo da memória coletiva atualmente está com escassa atenção nas 

questões relacionadas a história escolar e das profundas transformações e debates que estão 

sendo produzidos sobre ela. A escola é um local onde as sociedades disputam por possíveis 

memórias sobre si.  

Assim, entende-se que a relação entre a identidade e o patrimônio estão interligados 

para a construção e fortalecimento da memória. Deste modo, criando uma ideia de cidadania 

 
7 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200 -215, 

1992 – p. 5 
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nos estudantes, que consequentemente buscam uma valorização e preservação do patrimônio; 

elementos que constroem identidade através das lembranças das comunidades.  

Para Jeudy (1990), “o patrimônio não se restringe ao monumento, ele busca um novo 

caminho que é o das memórias coletivas”. No entanto, há uma importância do patrimônio no 

campo educacional, pois esta permite a relação no processo de ensino-aprendizagem entre o 

coletivo e a escola.  

Segundo Luccianne Guedes Martins (2007), o ensino de história tem a necessidade de 

ser repensado, produzir novas experiências educativas para que ocorram mudanças no conteúdo 

e na forma de ensinar8. Para a autora, o ensino nas aulas de História é um ensino que só 

reproduz, sem articulação entre os conteúdos, com o discurso distante da realidade do aluno.  

Por isso, elaborar projetos que articulem questões sobre a história local e regional com 

o conteúdo tradicional é relevante para o conhecimento e a criticidade ligada à realidade, 

contribuindo para a construção da consciência histórica do aluno.  

A  memória e esquecimento são partes integrantes da mesma moeda, falar de uma 

implica confrontar-se com a outra. Neste enfoque sobre a história local, a aproximação com a 

realidade dos estudantes estabelece estímulos que os levam a pesquisar e obter o conhecimento 

crítico da região à qual pertence. Assim, a EP possibilita a preservação da memória e o estímulo 

da valorização do seu patrimônio.  

A Chapada Diamantina possui uma relevância histórica para muitos historiadores. A 

região se concentrou na busca do diamante no século XIX. Contudo, sua história existe muito 

antes disso, pois a Chapada foi uma área para os primeiros habitantes daquele território. Assim, 

o município de Iraquara se enquadra nesse processo, afinal as pinturas rupestres localizadas no 

Sítio Lapa do Sol fazem parte deste acervo histórico, uma riqueza imensa, todavia, para muitos 

não é vista desta forma. 

Por esta razão e pela importância histórica, cultural e natural, estes espaços precisam de 

um trabalho de preservação e conscientização, para que este patrimônio consiga sobreviver por 

mais gerações. Visando esse objetivo utilizaremos a EP na escola como forma de construção 

de conhecimento. Sendo assim, projetos nas escolas locais permitem que se possa aprofundar 

essas discussões com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre os respectivos assuntos.  

O conhecimento histórico possibilita posicionamentos diante da vida, do mundo e da 

sociedade em que cada sujeito estaria inserido. Exemplos visíveis de apropriação do 

 
8 MARTINS, Luccianne Guedes da Luz. Caudilhos no Rio Grande do Sul: uma proposta de discussão sobre essa 

época polêmica da história rio-grandense. In: SOARES, André Luis Ramos. Et al (Orgs.). Educação Patrimonial: 

teoria e prática. Santa Maria: Ed. UFSM, 2007. p. 44. 
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conhecimento histórico como orientação para a vida prática podem ser percebidos nos discursos 

dos próprios estudantes. O ensino de História pode contribuir para a expansão da articulação 

que ofereça recursos ao sujeito com os quais ele pode sistematizar sua orientação temporal e se 

posicionar em seu tempo de modo mais claro. Essa pode ser considerada também uma 

orientação para a vida prática, que por acontecer no tempo presente, sendo influenciada pelos 

outros dois tempos, depende fundamentalmente de uma orientação temporal.  

A proposta da EP surge com o objetivo de conscientização das comunidades, 

valorizando a importância da preservação dos espaços locais. E isso pode ser realizado a partir 

da parceria com a população na conciliação de todos, resguardando a memória.  

A compreensão de que estas pinturas têm importância para a história local significa 

entender que se a preservação não for efetuada, pode ocorrer que os sítios em foco venham a se 

perder e essa memória venha a ser esquecida, sendo assim, Nascimento aborda a importância 

destas pinturas: 

 

Pensar a respeito das possibilidades dos humanos primitivos em Iraquara, seus feitos, 

suas técnicas para utilizar e ou modificar os recursos naturais, o desenvolvimento de 

tecnologia apropriada para alcançar seu desejo de registrar nas paredes das frutas o 

seu cotidiano, certamente foi recheado de muitos desafios9. 

 

A melhor forma de conservar a memória é lembrá-la. A partir das aulas de História, 

através da Educação Patrimonial, pretende-se assegurar a identidade e despertar, com isso, a 

curiosidade dos estudantes para que busquem informações sobre sua cultura, sobre sua história, 

sobre a realidade das quais não conhecem em relação a seu local. Primeiro passo é conhecer os 

estudantes, o seu cotidiano, sua cultura para, a partir disso, fazê-los adquirirem novos 

conhecimentos. A descoberta sobre a história local é interessante para que estes estudantes se 

vejam como sujeitos históricos em construção, e assim entenderem que fazem parte das 

mudanças, e da preservação da memória e cultura do lugar.  

Entender essa relação de pertencimento ao local é importante para construção da 

identidade e memória de uma sociedade. Segundo Stephanou (2002), o ensino de História 

assume a perspectiva da Educação Patrimonial, ele se constituirá como prática cidadã, 

contribuindo no processo de capacitar o estudante a realizar a leitura do mundo, reconhecer-se 

 
9 NASCIMENTO, Gemicrê. Aventuras de Piteco® e os Grafismos Primitivos de Iraquara: Um Recurso Didático-

Pedagógico para Atividades de Educação Ambiental. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012. p. 88. 
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nele, identificar suas relações de pertencimento e perceber o quanto o presente possui influência 

do passado.  

A valorização do patrimônio da história local busca estabelecer um vínculo com o 

estudante. Estimular o conhecimento e a preservação da memória coletiva é um exercício de 

cidadania, pois a partir do entendimento de ser cidadão, podemos entender o direito da 

construção da própria cultura, logo, se garante o direito dos indivíduos à memória.  

  A aula com EP é tão diversificada que se pode trabalhar de forma interdisciplinar, pois 

possui um acervo tão vasto que pode levar com que inúmeros componentes de uma escola 

trabalhem paralelo as aulas de História, assim criando uma ligação muito maior com a história 

local para os estudantes. Articular um material rico de informações que facilitem o processo de 

ensino-aprendizagem é de extrema importância na construção do conhecimento.  

  Inserir as pinturas rupestres de Iraquara na história local desperta curiosidade para 

alguns, e a outros, a memória de familiares que conhecem as pinturas. É intrigante isso, pois 

percebemos que, ao inserir os estudantes no contexto histórico, eles acabam descobrindo 

conhecimentos que eles mesmos possuíam, porém, estava apenas desorganizado. E cabe ao 

professor refletir sobre seu papel como mediador da construção do conhecimento, e também 

como construtor essencial para os rumos de uma sociedade, motivando o estudante a 

compreender a História da sua região.   

 

 

Fonte: Tirada pelo autor em 2015 

Figura 04: Pinturas do cotidiano dos homens pré-coloniais 

 

 Refletir aulas capazes de aguçar a criatividade do estudante, encontrar caminhos que 

façam sentido na sua aprendizagem ou que construa um conhecimento de relevância para sua 

própria identidade são provocações interessantes a serem traçadas para uma metodologia das 

aulas de História. Entender que o ensino necessita de avanços, e a Educação Patrimonial 
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proporciona isso com todo material disponível nos leva a pensar quantos projetos podemos 

produzir.  

 A conscientização no município de Iraquara através da EP tem uma importância que vai 

além da sala de aula. A valorização e preservação dos patrimônios locais, a própria identidade 

construída pelos populares, a memória preservada entre aqueles que vivem próximo destes 

locais e buscam o zelo pela História. Com a Educação Patrimonial as aulas de História podem 

achar um caminho para a formação de sujeitos históricos e críticos, indivíduos ativos no 

processo de conhecimento e criação cultural.  

O patrimônio não pode ser visto exclusivamente a partir dos museus, necessita das 

vivências e da valorização da comunidade. Pois, essa valorização do Patrimônio está ligada a 

experiência e apropriação do que faz os habitantes, e que se perpetua a cada geração. Assim, 

essa valorização ajuda a comunidade entender o seu entorno natural e cultural de tal forma que 

descobrem o significado das relações sociais, culturais e até mesmo ecológicas que estão 

presentes ao seu redor 

A Educação Patrimonial promove reflexões sobre valores, preservação, memória e as 

atitudes dos locais. As visitas educativas em espaços como museus ou sítios arqueológicos, por 

exemplo, exigem uma sequência didática que os leva ao conhecimento dos bens patrimoniais 

para poder compreender e para estimular esses bens, e até mesmo a sua própria valorização, no 

intuito de promover o respeito daquilo que se conserva.  

De acordo Tumelero (2007), valorizar a pré-história é um modo de facilitar a percepção 

de que o mundo em que vivemos é o resultado cumulativo do esforço e as transformações 

ocorridas muito lentamente através de gerações10. A forma como este assunto é abordado na 

escola de forma bem superficial e inadequada, de um modo como se isso só tivesse ocorrido na 

Europa, é um ingrediente a mais para que os alunos não se interessem pelo assunto.  

Metodologia 

A apropriação consta em trabalhar a partir do que foi proposto com o objetivo de inserir 

o objeto trabalhado de uma forma prática. Na sala de aula, a metodologia da EP busca a 

valorização do patrimônio cultural e busca encontrar formas para abordar o tema no currículo 

(no caso desta oficina, o de História), trabalhando assim temas transversais como a arqueologia 

São práticas de ensino que merecem atenção dos professores e da própria escola, como 

um todo, à forma interdisciplinar, pois ela proporciona que diversas áreas do conhecimento 

 
10 TUMELERO, Lires Irene. A inserção dos conteúdos de Educação Patrimonial e arqueologia no ensino 

fundamental no município de Seara, Santa Catarina. André Luis Ramos (Org) In: Educação Patrimonial: Teoria e 

Prática. Santa Rita: Ed. UFSM, 2007. p. 84. 
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possam trabalhar a partir de um problema ou ponto em comum, estabelecendo, assim, diálogos 

acerca do objeto estudado. O ensino, numa perspectiva interdisciplinar, permite que os 

professores possam direcionar com mais clareza os objetivos traçados em sala de aula. As 

pinturas rupestres, como dito, eram formas de comunicação dos homens primitivos, e mostram 

sua evolução ao longo da história. Assim, nossa proposta como atividade final da oficina foi 

solicitar aos alunos que reproduzissem as pinturas rupestres utilizando elementos naturais como 

uma forma lúdica de entender o cotidiano dos homens antigos.  

Os alunos buscaram tirar suas dúvidas relacionadas a como eram os procedimentos 

utilizados para se comunicar pelas rochas, então perguntavam quais materiais eram utilizados, 

se não havia tinta no período. Então, começamos essa parte da oficina, abordando sobre o 

processo de técnicas usadas pelos povos pré-coloniais. Para essa atividade era necessário tinta, 

que seria produzida por pigmentos naturais, no caso, utilizamos açafrão, argila, cola branca 

como aglutinante e água como diluente para que no fim pudéssemos produzir algo parecido 

com o que os homens antigos utilizavam para se comunicar através dos grafismos. 

Um dos problemas encontrados no ensino de História é a visão dos estudantes sobre a 

forma abstrata do que se é ensinado, portanto, essa metodologia através de reprodução de 

pinturas rupestres em sala de aula tem como intuito fazer com que os estudantes possam sentir 

como eram as vivências destes homens, no seu cotidiano, para que, assim, os alunos consigam 

refletir sobre o que está ao seu redor.  

Tentando se aproximar o máximo possível da realidade dos povos pré-coloniais em 

relação a forma como se comunicavam, buscamos através de pigmentos naturais a formação de 

tintas que partiram do açafrão como base para o que seria a terra utilizada pelos povos antigos, 

a água como um diluente e a cola como aglutinante, materiais chaves para preparação das tintas 

que foram produzidas pelos próprios alunos, e como apoio para poder ser pintado utilizamos as 

folhas de papel ofício, além disso, os alunos usaram suas próprias mãos para pintar. Onde no 

final criaram representações de figuras rupestres do cotidiano que acharam interessantes e 

deveriam dizer o porquê.  

Nas oficinas os alunos tiveram a possibilidade de aprender de forma interdisciplinar, 

lúdica e empírica. Podendo identificar a valorização do patrimônio cultural através de uma 

atividade prática que os levavam a reviver experiências dos antepassados, assim conseguindo 

entender as relações sociais e suas formas de comunicação.  

Conclusão 
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Assim, consideramos que a EP precisa ser defendida no ensino de História, pois ela 

permite os professores e alunos manterem contatos mais próximos em sala de aula, com 

atividades que façam sentido para seu dia a dia e que busquem objetos materiais e imateriais 

para serem levados à sala de aula, criando competências de aprendizagem para esses sujeitos 

históricos.  

Por final, enfatizamos que as oficinas ofertadas obtiveram resultados animadores para 

que prossigam utilizando metodologias no viés da EP, pois o nível de compreensão sobre temas 

que nunca foram explorados pelos estudantes do 1º ano, fez com que houvesse um resultado 

onde os estudantes puderam abrir um debate acerca do tema levantado, ultrapassando as 

expectativas, de modo que puderam construir um conhecimento que os torna sujeito histórico.  

Assim, a inclusão da Educação Patrimonial nos currículos do ensino de História 

contribui para a construção de projetos e metodologias pertinentes para o desenvolvimento da 

escola, dos alunos, e da própria comunidade. Acreditamos que os resultados obtidos não podem 

ser finalizados nesta pesquisa, ela certamente incitará a iniciar um projeto muito maior 

desenvolvimento da Educação Patrimonial com mais tempo em sala de aula, podendo criar 

caminhos muito mais frutíferos dos que conseguimos com essa pesquisa. Portanto, esse 

processo de professores e alunos pode construir um ensino de História com novas formas de 

rever o ensino em sala de aula. 
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O CANDOMBLÉ NO TERREIRO ILÊ AXÉ ALÁ OFUN: O LEGADO NA 

MEMÓRIA DE UM POVO NO BAIRRO CANSANÇÃO EM JEQUIÉ-BA 

 

Paulo Roberto Nogueira Silva1 

Maria de Fátima A. Di Gregorio2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de uma pesquisa, empírica e de abordagem narrativa e mostra as perspectivas 

dos membros do terreiro em relação ao candomblé. Investiga a presença das religiões de matriz 

africana como resultante do tráfico dos negros escravizados, quando os mesmos, trazidos para 

o Brasil em diáspora via tráfico transatlântico, marcaram a presença no século XVI, além da 

presença de cultos aos orixás. Cultos esses que recorriam ao uso de folhas nos rituais realizados 

em terreiros e que estão nas memórias do povo brasileiro.  

Nessa investigação os relatos dos membros do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun abrem espaço 

para conhecer a sua organização, as atividades desenvolvidas, o culto aos orixás e o uso das 

folhas nos rituais.  

Recorremos a história dos negros escravizados quando estes chegaram ao Brasil oriundos 

da África, de variados reinos e grupos étnicos trazendo suas crenças e rituais, e que no decorrer 

do tempo, sofreram influência de outras culturas. Essa aculturação não foi passiva, mas sim de 

forma drástica, sendo convertidos ao catolicismo que era a religião oficial do Brasil Colônia.  

E nesse processo de outros valores, histórias, mitos, músicas, culinária e danças mostram 

a expressão de cada grupo étnico. Neste período a religião que prevalecia era a Católica e 

Berkenbrock (2012) enfatiza: 

O catolicismo era a única religião permitida na colônia, à conversão obrigatória, os 

escravos eram batizados, obrigados a comportamentos católicos, entretanto uma 

melhor integração dos negros ao catolicismo fracassou, fato agravado por serem 

considerados como “católicos de segunda categoria”. A catolicização forçada e a 

escravidão trouxeram para os africanos uma ruptura com as tradições e a religião, 

sofrendo influencias, principalmente do cristianismo católico. Assim no processo de 

desenvolvimento, do qual surgiram às religiões afro-brasileiras, houve tanto uma 

continuidade de tradições religiosas africanas, como também perda de elementos 

religiosos, adaptações religiosas e surgimento de novos elementos teológico-

religiosos. (BERKENBROCK, 2012, p.99). 
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2 Professora Titular da UESB, Campus de Jequié/UNEB, Campus V. Contato: f_difregorio@hotmail.com.  
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O catolicismo imperativo no Brasil Colônia pelo fato de Portugal ser um país 

tradicionalmente católico e também pela presença dos jesuítas que vieram para o Brasil com a 

finalidade de conseguir mais adeptos, sobretudo, depois da reforma protestante liderada por 

Martinho Lutero que culminou com a perda de muitos fiéis da Igreja Católica. Os colonos 

tinham o objetivo de catequisar os índios e converter os povos negros oriundos do continente 

africano para o catolicismo.  

Então, o candomblé sendo criado no Brasil pelos negros escravizados, representa uma 

estratégia dos negros para transmissão do conhecimento, de saberes, uma expressão viva de luta 

que ocorre através da oralidade, da sonoridade e da evocação de entes espirituais. O candomblé 

vindo da união de diversos escravizados oriundos de várias regiões, acontece com base no 

processo de miscigenação e fundamenta na fé e respeito aos orixás.  

Os Candomblés da Nação Angola e Congo foram desenvolvidos no Brasil com a 

chegada desses africanos vindos de Angola e Congo. O Candomblé na África é patriarcal, mas 

no Brasil esta religião tornou-se inicialmente matriarcal com várias mães de santo na frente do 

conhecimento. Foram através do pulso forte destas mães que se constituiu o candomblé 

brasileiro, preservando tradições africanas. A história mostra que nas primeiras casas de 

candomblé no Brasil, homens eram proibidos de entrar no xiré (roda de dança para os orixás). 

No terreiro, uma roça de candomblé cultua vários orixás. Sabe-se que em cada região, 

há um culto um determinado orixá, ou seja, cada região venera um orixá e só inicia elegun ou 

pessoa daquele orixá. O termo se refere aos terreiros de candomblés de origem da nação nagô. 

As divindades cultuadas pelos Congo-Angola se denominam nkises/inquices, enquanto nos 

candomblés de origem jeje, as divindades são denominadas de voduns/vodunci. 

Portanto, a palavra candomblé foi uma forma de denominar as reuniões feitas pelos 

escravizados, para cultuar seus deuses, porque também era comum chamar de candomblé toda 

festa ou reunião de negros no Brasil.  

Nesse espaço do terreiro, há a cultura da memória e da manutenção de um sistema 

simbólico que é a garantia da sobrevivência ao tempo, - sobrevivência é local onde acontecem 

às comemorações e também onde reside o pai de santo e alguns orixás. Em relação ao espaço 

de preservação de memória africana Lody (1987) relata que o candomblé assume, então, a 

função de manutenção de uma memória reveladora de matrizes africanas ou já elaboradas como 

afro brasileiras, criadoras de modelos adaptativos ou mesmo embranquecidos.  
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Ainda segundo Lody (1987) a identidade do candomblé segue soluções étnicas 

chamadas de nações, não são em momento algumas transculturações puras ou simples, mas 

representam expressões e cargas culturais de certos grupos que viveram encontros aculturativos 

intra e interétnicos. 

 

CANDOMBLÉ NO TERREIRO ILÊ AXÉ ALÁ OFUN NO BAIRRO DE CANSANÇÃO 

EM JEQUIÉ 

 

O candomblé é uma religião de matriz africana e sua organização se dá através dos 

orixás em termos de autoridade religiosa e hierarquia sacerdotal. Desse modo, relatos de 

membros do terreiro Ilê Axé Alá Ofun (yalorixá, babalaxé, ogans), pertencentes a nação ketu 

contam sobre os conceitos de experiência devida, aprendizado e saberes, intimamente 

decorrentes da noção de tempo a ela associados. Coleta-se pela História Oral (HO) algumas 

falas importantes para estas reflexões. Essa metodologia oral e escrita, além de acrescentar 

informações, traz novas perspectivas para a escrita da história, pois o historiador na maioria das 

vezes necessita de documentos variados, não apenas os escritos para realizar seu trabalho. 

Os estudos de Thompson (1992) mostram que a história oral tem se revelado útil na 

reconstituição de saberes, experiências vividas no cotidiano, auxiliando na compreensão de 

processos históricos. Thompson (1992) alerta: 

Toda fonte histórica deriva da percepção humana é subjetiva, mas apenas a fonte oral 

permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as camadas da memória, cavar fundo 

em suas sombras, na expectativa de atingir a verdade oculta (THOMPSON, 1992, p. 

197). 

 

Nesta perspectiva, referenciar as fontes orais pressupõe que elas permitem compor parte 

desta investigação com subsídios nas entrevistas, com membros do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun. 

Para Bosi (1979) a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com 

a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio 

e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. Pollak (1992) relata que no caso das 

diversas pesquisas de história oral, utiliza entrevistas de história de vida, porque é óbvio a 

inserção e recolhimento das memórias individuais. Nesse sentido, pensar como o candomblé 

foi criado aqui no Brasil e como é desenvolvido o seu sistema religioso dentro do terreiro. 

Memória do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun, espaço religioso que está localizado à rua 

Joventino Antonio Rocha nº 414, Bairro Cansanção, na cidade de Jequié – Bahia. Foi fundado 

em 31 de janeiro de 1998. O entrevistado 1 declara: 



 

 

250 

O nosso terreiro foi fundado aqui no bairro Cansanção há 22 anos e a maioria dos 

terreiros aqui pertencem ou a nação Angola. Já o Ilê Axé Alá pertence à nação Ketu 

que é cantado em Ioruba e é batido o tambor na vareta, é mais difícil pertencer a esta 

nação, tem que ter muita sabedoria, é diferente. Nós aqui cultuamos os orixás, fazemos 

o uso das folhas nos rituais e fazemos também as obrigações. 

 

De acordo com o entrevistado 1, cantar o ketu em Iorubá usando o tambor é mais difícil, 

pois pertencer a nação Ketu requer mais conhecimento. O terreiro possui aproximadamente 600 

filhos de santo, sendo, portanto, um terreiro bastante frequentado. Atualmente residem no 

espaço do terreiro 05 pessoas, tendo membros mais frequentes e atuantes. Iemanjá é bastante 

cultuada e respeitada no Terreiro Ilê Axé Alá Ofun desde o início, onde na sua área externa 

próximo do barracão possui uma imagem com uma fonte de água. A entrevistada 2 declara: 

Iemanjá é a mãe de todos os orixás e Oxalá é o pai. Iemanjá é a rainha do Mar e é 

também o orixá das águas salgadas. Temos um grande respeito pelos orixás, porque 

eles são deuses divinizados. Nós aqui do terreiro, fazemos as rezas e oferecemos os 

banhos para as pessoas que precisam. 

 

Apesar de Iemanjá ser muito reverenciada por todos dentro do terreiro, o orixá que rege 

a casa é Ogun desde o início das atividades em janeiro de 1998 e recebe a ajuda de Oxalá. A 

trajetória da ialorixá que é responsável pelo terreiro é muito bela, ela é descendente (neta) do 

babalorixá Capitão Silvino de Araújo que também era do candomblé, tem 41 anos que é adepta, 

recebe Oxalá, ou seja, entra em transe e dança de acordo com o orixá, tem 21 obrigações pagas 

e como ialorixá (Mãe de Santo) ela tem 22 anos que está em atividade, ela Joga búzios, cartas, 

faz obrigações e na maioria das vezes não cobra nada das pessoas que a procuram, a sua pomba-

gira é Rosa de Maio (Pomba-Gira Cigana).   

O bairro Cansanção é tradicionalmente local de vários terreiros, localiza-se às margens 

do 3Rio das Contas, limitando-se com os Bairros Joaquim Romão e Bairro Kennedy (Cidade 

Nova). Faz parte da zona periférica da cidade de Jequié, ficando distante quatro 04 km do 

centro. O bairro teve origem de uma antiga fazenda de propriedade da família Rabello que no 

início dos anos 60 do século XX começou a ser loteado, sendo que as vendas dos referidos lotes 

(terrenos para edificação) foram feitas pela Imobiliária Inoval de propriedade do Sr. Juraci 

Novato. A entrevistada 3 declara: 

Eu trabalhei como vendedora dos lotes pela Imobiliária Inoval de propriedade de seu 

Juraci Novato, vendi muitos lotes, nessa época a dona do Loteamento era dona Juju 

Rabelo Borges que já tinha casado com seu Waldomiro Borges, me lembro que César 

Borges era rapazinho e Borginho era pequeno. 

 

 
3 Rio das Contas é um rio brasileiro. Nasce na serra do Tromba, em Piatã, e deságua no Oceano Atlântico, na 

cidade de Itacaré, no sul da Bahia (CHIAPETTI, 2017). 
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De acordo com a entrevistada 3 a família Rabello possui muito imóveis no município 

de Jequié e após unir-se em matrimônio com um membro da família Borges passou a ser ainda 

mais abastada com a aquisição também de empresas no ramo das comunicações, 

automobilísticos, agropecuários, além de ser uma das maiores oligarquias do município, sempre 

ocupando cargos de destaque nos níveis municipal, estadual e também nacional, sendo que o 

ato de criação do Bairro Cansanção foi sancionado pelo então prefeito o Sr. Waldomiro Borges 

de Souza no ano de 1968, um membro pertencente desta família 

A origem do nome Cansanção deve-se à grande concentração do arbusto em sua área. 

O bairro sempre teve presença marcante dos terreiros de candomblé desde a sua criação. 

Atualmente além do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun, existem também outros terreiros ambos são da 

Nação Angola. Apesar do crescimento dos adeptos das religiões protestantes (evangélicos) o 

número de adeptos do candomblé ainda é muito grande no bairro. 

A estrutura espacial dos terreiros é composta por edificações como: barracão, roncó, 

casas de santo, cozinha, quartos e espaços à céu aberto onde se encontravam pequenas praças, 

que são utilizadas para circulação e lazer. O espaço físico do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun é 

considerado bom, porém com o crescimento do número de adeptos e iniciados, está 

necessitando de um aumento da estrutura física, principalmente nos dias de obrigações e festas 

onde o número de pessoas aumenta muito. 

Nos candomblés mais importantes as filhas de santo e os ogans constroem suas casas 

próximas à Casa Grande. Cada pessoa tem zelado por si uma divindade, porém nem todos têm 

o privilegio de poder servir-lhe de instrumento. No interior do próprio terreiro o pai de santo 

ou a mãe de santo atua como chefe espiritual, no caso especifico do Terreiro Ilê Axé Alá Ofun 

esta atribuição é dada a Sr.ª Edmélia Brito dos Anjos (mãe de Santo) que controla o fluxo de 

gastos e ganhos, acumulando e capitalizando na infraestrutura do terreiro os recursos que 

sobram. 

O terreiro tem muitas despesas, que devem ser supridas pelos filhos de santo, 

individualmente ou em grupo, ou pelo próprio pai ou mãe de santo. Além do cuidado das 

instalações materiais e sua ampliação, o terreiro está submetido constantemente a dispêndios 

com a realização de sacrifícios e de festas públicas. Não são apenas os deuses e antepassados 

que recebem sacrifício. Também o recebem o chão da casa, as paredes, as portas, o teto, os 

atabaques e demais instrumentos rituais. Toda sacralização depende de sacrifício. Numa roça 

(terreiro) de candomblé há um fluxo intermitente de iniciados e aspirantes, que ali se alimentam, 

banham-se e às vezes dormem, mas que, sobretudo trabalham. Santos (2002) relata que: 
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O “terreiro é um espaço onde se organiza uma comunidade, cujos integrantes 

podem ou não habitá-lo permanentemente no qual são transferidos e recriados 

os conteúdos específicos que caracterizam a religião tradicional negro africana. 

Nele encontram-se todas as representações materiais e simbólicas do àiyé e do 

órún e dos elementos que os relacionam”. (SANTOS, 2002, p. 37 e 38).   

 

De acordo com Santos, o terreiro é o local onde realiza-se as representações materiais e 

simbólicas que são heranças africanas, trazidas para o Brasil pelos negros escravizados, que 

foram mantidas e as vezes recriadas, que luta pela liberdade e pela emancipação e sobretudo, 

pelo respeito do espaço terreiro. O pai de santo ou mãe de santo, em geral, mora no terreiro ou 

ali passa a maior parte do seu tempo. 

Cria-se um conjunto de trabalhadores voluntários a serviço do terreiro e do pai de santo 

ou mãe de santo, embora, em alguns casos, o pai de santo ou mãe de santo prefira contratar 

empregados não religiosamente ligados à casa, pelo menos para serviços que não envolvam a 

lida direta com o sagrado, o que, aliás, é difícil num terreiro, onde até facas e panelas podem 

ser objetos intocáveis por mãos profanas. No terreiro também são feitas obrigações que se 

referem aos momentos de rituais específicos que marcam as passagens hierárquicas que são 

fundamentadas nos segredos dos rituais do candomblé. 

 

PEÇO LICENÇA AOS ORIXÁS PARA FALAR DO CULTO E DO USO DE ERVAS... 

 

Para as nações africanas, os orixás têm origem em ancestrais de clãs antepassados, que 

foram deusificados há cerca de cinco mil anos. Acreditam que os orixás têm o poder de controlar 

as forças da Natureza. Um dos mais importantes orixás é Exu, um intermediário entre o homem 

e os deuses, o guardião das estradas e cruzamentos. Outros orixás são Xangô, deus do fogo e 

do trovão; Iemanjá, deusa dos mares e oceanos; e Iansã, deus do vento e dos relâmpagos, 

possuidor das almas dos mortos. Na África existem mais de 200 orixás, porém no Brasil apenas 

alguns deles são adorados. Os cultos ocorrem nos terreiros, sendo que as autoridades do Terreiro 

são o Babalorixá (Pai de Santo) e a Ialorixá (Mãe de Santo), sendo que ambos residem nos seus 

Terreiros (Roças). 

Na África Ocidental a realização das cerimônias de adoração ao orixá é assegurada pelos 

sacerdotes designados para tal e devem, além disso, respeitar as proibições alimentares e outras, 

ligadas ao culto de cada Orixá e, assim agindo, estão perfeitamente em regra com as suas 

obrigações. No Brasil, ao contrário, cada um deve assegurar pessoalmente as minuciosas 

exigências do orixá, tendo, porém, a possibilidade de encontrar, caso esteja ligado a um terreiro 
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de candomblé já existente - um meio onde se inserir e um Pai ou uma Mãe de Santo capaz de 

guiá-lo e ajudá-lo a cumprir, corretamente, suas obrigações em relação ao seu orixá, fazendo-

lhe os sacrifícios e as oferendas. Prandi (2005) relata que: 

As oferendas dos homens aos orixás devem ser transportadas até o mundo dos deuses. 

Exu tem esse encargo de transportador. Também é preciso saber se os orixás estão 

satisfeitos com a atenção a eles dispensada pelos seus descendentes, ou seres 

humanos. (PRANDI, 2005, p.73).  

 

Existem assim, em cada terreiro de candomblé, múltiplos orixás pessoais, reunidos em 

torno daquele do terreiro, símbolo do reagrupamento em volta do orixá original. Os orixás são 

as expressões máximas dessa relação, que hora se materializa sob forma in natura, ou sob a 

forma humana através do transe dos iniciados. Segundo Verger (2000): 

O culto prestado aos Orixás dirige-se a princípio, às forças da natureza. É verdade que 

ele representa uma força da Natureza, mas isso não se dá sob sua forma desmedida e 

descontrolada. Ele é apenas parte dessa natureza, sensata, disciplinada, fixa, 

controlável que estabelece uma relação entre o homem e o desconhecido. (VERGER, 

2000: p. 37). 

 

De acordo com Verger o culto aos orixás tem a finalidade de dirigir-se as forças da 

natureza e as cerimônias afro religiosas são realizadas em espaços específicos que reproduzem 

e ressignificam os elementos de uma África mítica, que sobreviveu no imaginário dos africanos 

e seus descendentes no Brasil. Melo enfatiza que: 

Os terreiros de candomblé apesar de serem de origem brasileira, apresentam uma 

estrutura organizacional totalmente moldada nas tradições e nos costumes dos povos 

Iorubás, já que foram estes os responsáveis pelo estabelecimento do culto aos Orixás 

no Brasil. Da mesma forma que a natureza está vinculada aos deuses e aos homens 

para esta sociedade, os terreiros mantêm sua tradição viva criando um microcosmo 

desta para legitimar a sua organização social. (MELO 2007, p. 3) 

 

Observa-se que tanto os Iorubás, (povos nagôs) como os membros que compõem as 

comunidades de santo, acreditam que o universo dos deuses e dos homens não são ou estão 

distantes um do outro. Pois, os mitos e os ritos possibilitam que as forças ““sobrenaturais” 

existentes na natureza manifestem-se tanto nos iniciados, como em lugares específicos que 

estão diretamente atrelados a valores e a representações simbólicas que relembram os feitos dos 

Orixás.  

No terreiro de candomblé, existem edificações necessárias ao culto. Longe de passarem 

despercebidas, Santos (2002) atentou para as mesmas, separando-as em “espaço urbano” e 

“espaço do mato”, cada qual com suas características peculiares. Segundo a autora, no espaço 

urbano encontram-se todas as edificações do terreiro, sejam elas as casas-templos onde são 
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cultuados os orixás, a cozinha ritual, o quarto onde ocorrem as iniciações e o próprio barracão, 

um grande salão onde se realizam as festas públicas. Segundo Sodré (2002): 

Mas o terreiro de candomblé afixava-se como um território ético - cultural capaz de 

acolher de modo mais geral o entrecruzamento dos espaços e dos tempos implicados 

na socialização do grupo negro. Ali guardavam – se conteúdos patrimoniais valiosos 

(o axé, os princípios cósmicos, a ética dos ancestrais), mas também os ensinamentos 

do xirê, os ritmos e as formas dramáticas que se desdobrariam ludicamente na 

sociedade abrangente”. (SODRÉ, p. 148, 2002).  

 

Concordando com Sodré em relação ao terreiro que se consolidou como um espaço 

cultural e de socialização dos negros, onde eles se sentiam acolhidos desde os idos do Brasil 

Colônia. Estudos de Bastide (2000) nos mostram que no Brasil, o culto aos orixás é pensado 

como um culto à natureza. Os mitos (chamados de Itãs) dos orixás apontam para uma longa 

memória em que os deuses habitavam a terra, uma necessidade de explicação da vida, dos fatos, 

das ações de um povo. Os povos de tradição oral possuem a necessidade de registrar os seus 

fatos históricos na memória, gerando dessa forma a mitologia.  

As folhas são imprescindíveis aos rituais do candomblé. Cada orixá possui suas próprias 

folhas, mas só Ossaim conhece os seus segredos, só ele sabe as palavras (ofó) que despertam o 

seu poder, a sua força. Ossaim desempenha uma função fundamental no candomblé, visto que 

sem folhas, sem a sua presença, nenhuma cerimônia pode realizar-se, pois ele detém o axé que 

desperta o poder do ‘sangue’ verde das folhas. Nas folhas, banhos, chás e descarregos que estão 

à cura para todas as doenças, do corpo ou do espírito. 

Nos rituais de candomblé as folhas têm um papel crucial, exercem a função de proteger 

e curar, sendo que o orixá Ossaim está sempre presente nas cerimônias. Verger (2002) pontua 

que Ossaim é a divindade das plantas medicinais e litúrgicas. A sua importância é fundamental, 

pois nenhuma cerimônia pode ser feita sem a sua presença, sendo ele o detentor do áse (o poder), 

imprescindível até mesmo aos próprios deuses. As folhas são essenciais para o candomblé. 

Saraceni (2005) relata que há divindades naturais vegetais cujas vibrações e irradiações 

energéticas se condensam nas flores, outras nas folhas, outras nos caules, outras nas raízes, 

outros nos frutos e outras nas sementes. Elas só conseguem “chegar” até nós, ou seja, suas 

vibrações e irradiações só nos alcançam por meio das partes dos vegetais, sendo que cada parte, 

as flores por exemplo, é um condensador perfeito das vibrações e das irradiações energéticas 

de uma classe de divindades vegetais. 

Todas as folhas possuem poder, mas algumas têm finalidades específicas e nem todas 

servem para o banho ritual, nem para os ritos. O seu uso deve ser estritamente recomendado 

pelo Babalorixá / Yalorixá ou em comum acordo com o Babalosaim (sacerdote conhecedor da 
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ação, reação e consequência do poder das folhas), pois só estes sabem a polaridade energética, 

"positiva ou negativa" de cada uma delas e a necessidade de cada indivíduo.  Para sua utilização 

nos ritos, deve-se saber as Sasanhas (cânticos específicos para folha) e o Ofó (palavras 

sagradas) que despertam seu poder e força "axé". 

As referências à natureza foram mantidas nos altares e nos assentamentos dos orixás e 

em outros elementos míticos e dos rituais no terreiro de candomblé. Foram preservadas de 

forma simbólica nos altares dos orixás e em muitos elementos rituais. Também a importância 

que é atribuída às folhas serve para comprovar a vinculação entre a ritualística das religiões 

afro brasileiras e os elementos naturais. Prandi (2005) enfatiza que: 

As plantas são utilizadas para lavar e sacralizar objetos, para purificar a cabeça e o 

corpo dos sacerdotes nas etapas iniciáticas, para curar doenças e afastar males de todas 

as origens. Mas, a folha ritual não é simplesmente a que está na natureza, mas aquela 

que sofre o poder transformador operado pela intervenção de Ossaim, cujas rezas e 

encantamentos proferidos pelo devoto propiciam a liberação do axé nelas contido 

(PRANDI, 2005, p. 103). 

 

Mesmo a natureza possuindo poderes é necessária à intervenção do homem através das 

rezas e encantos e da divindade, a qual é concebida, cada vez mais, como algo à parte desse 

mundo natural para potencializá-los. É nas folhas que está à cura para vários tipos de 

doenças, para corpo e espírito. Nos terreiros são usadas muitas folhas nos rituais e também 

para chás e banhos: acocô, arueira, folha da costa, concha de oxum, folha de oxalá, tioiô, folha 

de manjericão, mamona, folha de urubu, folha de sipriano, maria milagrosa, dentre outras. 

 

REFLEXÕES... 

 

A pesquisa discute o candomblé e seu sistema religioso e a relação de sua presença em 

terras brasileiras como resultado do tráfico dos escravizados oriundos do continente africano, o 

culto aos orixás e o uso das folhas nos rituais. A pesquisa in lócus foi feita no Terreiro Ilê Axé 

Alá Ofun com seus membros que relataram a sua criação, o seu funcionamento, a nação a que 

pertence e a origem do bairro Cansanção, local onde o terreiro está localizado.  

Ficaram evidenciadas que a estrutura espacial dos terreiros, o culto aos orixás e o uso 

das folhas são imperativos nos rituais. O terreiro é um lugar onde são realizados além dos 

rituais, as festas e as obrigações. Os orixás têm um papel muito importante dentro das “roças” 

terreiros, pois a comunicação entre eles e os homens pode se dar de maneira direta, quando o 

próprio orixá, incorporado a um dos fiéis por meio do transe de possessão, fala diretamente à 

pessoa, ou de maneira indireta, fazendo-se consultas aos deuses, mediante o jogo de 
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adivinhação (colar de Ifá, búzios, ou outro processo), executado por um babalaô, sacerdote-

adivinho que tem o dom de traduzir, pelo jogo, as mensagens e as palavras dos orixás. 

Por fim, salienta-se que a continuidade desta tradição do candomblé depende da 

transmissão de pai para filho e/ou mãe para filha e que esta cultura consiste num sistema 

simbólico de representações e de significados transmitidos historicamente, incorporados em 

símbolos, em um sistema de concepções que foram herdadas expressas em formas simbólicas, 

por meio dos quais as pessoas se comunicam. 
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